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YEREL VERĐLERĐN KONUT TASARIM SÜRECĐNDE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ: 
MARDĐN ÖRNEĞĐ 

ÖZET 

Ülkemizdeki konutların tasarımında ve kentsel yerleşmelerin planlanmasında yerel 
veriler belirleyici olamamaktadır. Yeni yerleşimlerde var olan bu problemin 
Ülkemizdeki mevcut büyüklüğü, bu konunun bir doktora tezi kapsamında 
araştırılmasını gerekli kılmıştır.   

Doktora tezinin amacı, Mardin’de yerel veriler temel alınarak inşa edilmiş olan 
geleneksel konutlar ile son dönemde yapılmış yeni konutları karşılaştırmalı bir 
biçimde değerlendirerek her iki konut türünde yerel veri kullanımının konutların 
performansına etkisini saptamaktır.  

Yüz yıllardır birçok kültür ve inanç yapısını bünyesinde barındıran Mardin, halen iyi 
korunmuş geleneksel konutlar ile iklim ve topoğrafyaya uyumlu kentsel bir dokuya 
sahiptir. Mardin evinin oluşumunda iklim, topoğrafya gibi doğal verilerin yanında, 
toplum yapısı, yaşam biçimi ve gelenekler gibi kültürel verilerin etkisi büyüktür. 
Doktora tezi kapsamında, geleneksel Mardin evi ve Mardin’deki yeni konut, mekan 
kurgusundan oluşumunda etkili olan doğal ve kültürel verilere kadar bir çok yönü ile 
incelenmiştir.  

Yapılan alan çalışmasında, doğal ve kültürel verilerle oluşan geleneksel konut, 
yürürlükteki imar mevzuatı ile şekillenen yeni konut ile belirli parametrelere göre 
karşılaştırılmıştır. Karşılaştırılma sürecindeki analiz çalışması için gereken bilgiler 
birçok kaynaktan elde edilmiştir. Geleneksel ve yeni konuta ait fiziksel ve kültürel 
bilgiler temelde dört yöntem ile elde edilmiştir; 

� Geleneksel evde ortalama 20-40 yıl yaşadıktan sonra yeni yerleşime göç 
etmiş 33 konut kullanıcısı ile yapılan detaylı görüşme ve sonrasında yapılan 
anket 

� Tez yazarının kontrol listeleri kullanarak elde ettiği eski ve yeni eve ilişkin 
gözlem çalışması 

� Literatür çalışması (Geleneksel Mardin evi; Mardin şeriye sicilleri; kat 
mülkiyeti mevzuatı ve yeni konut; geleneksel mimari ve Anadolu konutu; 
kültür, kimlik ve kültürel kimlik; Türkiye’de yerel verilerle mimari tasarım; 
kullanım sonrası değerlendirme yöntemi; kentsel tasarım ilkeleri)  

� Eski ve yeni evlerin plan röleveleri, fotoğraf ve hareketli çekimleri 

Alan çalışması kapsamında yapılan anketin sağlıklı sonuçlar üretebilmesi için 
kullanım sonrası değerlendirme (KSD) bilimsel yöntemi kullanılmıştır. Bu çerçevede, 
görüşme yapılacak kullanıcıların seçimi cinsiyet, meslek, inanç ve yaşa ilişkin 
olabildiğince dengeli bir dağılım hedeflenerek yapılmıştır. Kullanıcıların geleneksel 
ve yeni konuttaki yaşamları ile konuta ilişkin deneyimleri toplam 102 soruluk bir 
anket ile her yönüyle sorgulanmıştır.  

Eski ve yeni konutun karşılaştırmasındaki bulgular tezin sonuç bölümünde tablolar 
eşliğinde özetlenmiştir. Son bölümde ise Mardin’de yerel veriler kullanılmak suretiyle 
konut kullanıcısının yaşam biçimine, kültürel değerlerine, bölgenin iklim koşullarına, 
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topoğrafyasına uyumlu konutların ve kentsel dokunun oluşturulması için tavsiyelere 
de yer verilmiştir.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 xxv 

 

THE EVAULATION OF  LOCAL DATA IN HOUSE DESIGN PROCESS : MARDIN 
EXAMPLE 

SUMMARY 

The use of local data could not be determined in housing design and the planning of 
urban district in our country. Current size of this problem in our country that is 
emerged in new settlements was necessary to research in the context of a doctoral 
thesis. 

The aim of doctoral thesis is to determine the impact on the performance of housing 
when local data is used both housing types for, evaluating traditional houses built by 
using local data with new houses built in last period of the century in a comparative 
format. 

Having hundreds-years of a culture and belief structure, Mardin still has a well 
preserved traditional housing and the urban texture, which are compatible to climate 
and topography. Both Natural data such as climate and topography and cultural data 
such as lifestyle and traditions have been affected in the formation of the Mardin's 
house. The traditional Mardin’ house and new houses in Mardin had been 
researched for various aspects from the space arrangement to natural and cultural 
data, which are affected in formation of a house.  

Traditional house formed using natural and cultural data and modern house shaped 
with current building regulations were compared according to certain parameters. 
Required information for comparative analysis of old and new house has been 
obtained from many sources. The physical and cultural information of old and new 
house have been obtained using four methods in principle; 

� Detailed interview with 33 residents who lived in traditional house for 
approximately 20 and 40 years before they emigrated to new settlement, and 
a questionnaire done after the interview. 

� An observation study achieved by the thesis writer, which is done using 
checklists of old and new house.  

� An literature study (the traditional Mardin house, Mardin Court records in 
Osmanlı period ; Legal regulations for co-ownership and the new housing; 
traditional architecture and Anatolian house; culture, identity and cultural 
identity; architectural design examples using local data in Turkey; the 
method of Post Occupancy Evaluation; urban design principles)  

� Plan drawings, photos and videos of the old and new houses,  

A scientific method called post occupancy evaluation (POE) has been used to be 
able to have healthy results for questionnaire which is performed in the scope of the 
field work. In this context, the choice of users was made according to gender, 
profession, belief and age, in a balanced distribution as much as possible. User’s life 
in traditional and modern house, and their experience about housing’s life style were 
questioned with a questionnaire of 102 questions. 

The findings found with comparison of old and new housing is summarized in the 
accompanying tables. The recommendations for designing a house and urban 
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texture, which have harmony with the region's topography and climatic conditions, 
user’s life style and cultural values by using local data have been given in the last 
section.  
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“Mahremiyete sahip, doğa-mahalle-toplum ilişkilerinin en yoğun yaşandığı, insancıl, alçak 

gönüllü ve anıtsal ifadelerini bir arada içeren, kullanıcının çevresine ve varlığının bilincine 

vararak yaşadığı avlulu Anadolu konutu yerini çevre sorunları karşısında duyarsızlaşan 

apartman kütlelerine bırakmıştır “(Cansever, 1990). 

1. GĐRĐŞ 

Türkiye’de 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren, gerek konutların tasarımında ve 

gerekse kentsel yerleşmelerin planlanmasında yerel özelliklerin yeterince 

değerlendirilmediği, konut kullanıcılarının psikolojik, fiziksel ve kültürel 

gereksinimlerinin yeterince karşılanmadığı sorunlu, sürdürülemez, kimliksiz 

çevrelerin kamu ve özel girişimcilerce üretildiği gözlenmektedir. 

Ülkemiz, mekan organizasyonu ve yapı biçimlenmesi yönüyle yüzyılların deneyimi 

ile yetkinliğe ulaşmış geleneksel bir konut mimarisine sahiptir. Buna karşın, son 30-

40 yıldır batıdan ithal edilmiş mekan organizasyonu ve kat mülkiyeti mevzuatı ile 

çarpık bir şekilde konut üretim sistemi uygulanmaktadır. Gerek tek yapı ölçeğinde 

gerekse (çoğu zaman trafik yollarının belirlediği konut parselleri elde etmek şeklinde 

algılanan) kentsel tasarım sürecinde yerel veri kullanılmadan ortaya çıkan yaşam 

biçimine ilişkin eleştiriler dile getirilmektedir.  

Bu konutların ve yerleşim merkezlerinin nasıl bir süreç sonunda ve kimin tarafından 

üretildiği konusuna ilişkin yapılan araştırmalar sorunun kaynağını da açıklamaktadır.  

Bilgin, Türkiye’de beş kategori altında topladığı konut üreten grupların1 son 5 yılda 

üretilmiş konut stoku içindeki payının yüzde onu geçmediğine dikkat çekip, küçük 

yüklenicilerin hala Türkiye’deki konut üretiminde başı çektiğini ifade etmektedir 

(Bilgin, 2004). 

Bilgin’in saptamalarında da görüldüğü gibi, Türkiye’de halen konutların %85-90’i 

gelir paylaşımlı sistem altında ve temeldeki amacı kar maksimizasyonu olan yerel 

yükleniciler tarafından üretilmektedir. 

Cansever, Modern Mimarlık olarak tanımlanan akımın, (yemek yemek, yatmak, 

uyumak, çalışmak gibi) son derece dar bir insan tarifinden oluşan  

1-Küçük müteahhit grubunu dışında konut stokunu üreten beş grup; 1-Devlet (Emlak Bankası, TOKĐ, 
Yerel Yönetimler); 2-Kooperatifler; 3-Đrileşmiş müteahhit grupları; 4-Formel nitelikli büyük firmalar 
(ESTON, MESA); 5- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 
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ihtiyaçlarının üzerine bina edildiğini, geleneksel mimarinin ise sosyal ilişkiler 

kurmaya imkan tanıdığına, yapılar arası ilişkinin doğaya göre bir düzen içinde 

olduğuna dikkat çeker. Cansever’in yukarıda değindiği özellikleri ile geleneksel 

evler, günümüz Türkiye’sindeki çoğu konut yapıları ile karşılaştırıldığında daha 

çağdaş olarak nitelendirilebilir. Ülkemizde, modern konut olarak gösterilen ve 

sadece dış görünümleri ile öne çıkan çoğu uygulamalar incelendiğinde, insanın 

ruhsal gereksinimlerine cevap vermekten uzak olduğu, yerel yaşam ve kültürüne 

cevap veremediği gözlenmektedir.  

“Yaygın olarak bilinenin aksine, geleneksel olan tarihi olan değildir. Tarihileşmesi 

için artık geleneğin uygulanırlığının kalmaması gerekir” (Özer,1979). Geleneksel 

olan, bazen yüz yıllar süren bir deneyim sonucu ortaya çıkan ve bugün de 

sürdürülebilir olan o yöreye uygun davranış biçimidir. Gelenekselliğin yanlış olarak 

tarihsellik anlamında kullanımı yaygın olarak çağ dışılığı çağrıştırsa da, altında yatan 

“öz”e bakıldığında geleneksel olan çağdaş, modern olarak bilenen ise çağdışı 

olabilmektedir. Örneğin, Amerika’da hızlı kent yaşamı içinde ortaya çıkan beslenme 

biçimi olan fast-food, o denli zaman kaygısı olmayan, üretim şekli farklı bir topluluk 

için uygun ve sağlıklı bir beslenme biçimi değildir. Kimi toplumda modern olarak 

bilinen bu beslenme davranışı sağlıklı ve sürdürülebilir değildir. Bu nedenle bu tip 

beslenme biçimi, o toplum için çağdaş da olamaz. Ülkemizde her iklim bölgesi için 

aynı plan şeması ile yapılan yüksek katlı toplu konutlar, savaş sonrası Batı 

dünyasının çok hızlı konut üretmek amacıyla geliştirdiği ve artık terk ettiği bir konut 

tipolojisidir ve çağdaş değil, hangi malzeme ile 

yapılırsa yapılsın çağdışıdır. Bunun 

sürdürülemez olduğunu Batı dünyası da kabul 

etmiş, artan intihar ve suç olaylarından sonra 

inşa ettiği bu mahalleleri yıkmaya başlamıştır. 

Örneğin 1970’lerde Londra’nın doğusunda 92 

milyon sterline mal edilerek inşa edilen ve 

günümüzde üretilen TOKĐ (Toplu Konut Đdaresi) 

konutlarına oldukça benzeyen yüksek katlı toplu 

konutlar yapıldıktan 20 yıl sonra yıktırılmıştır 

(Resim 1.1). 

 
 
 

Resim 1.1 : Londra’da Holly Street konutları yıkılırken  (www.cabe.org.uk, Mayıs 2008). 
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Buna karşın, başta devlet kuruluşumuz olan TOKĐ ve diğer konut üreticileri, binlerce 

yıllık konut üretme geleneğimizde var olan fiziksel ve insani ilkelere karşın, her yıl 

yüz binlerce çağdışı olmuş modern (!) konutu ve kentsel alanları büyük bir övünç ile 

üretmektedir (Resim 1.2). 

Diğer yandan, hiçbir yerel veriyi dikkate almadan ve yapım sistemi olarak artık 

uygulanabilirliği kalmamış, artık tarihsel olmuş biçimlerini seçmece bir biçimde yapı 

cephelerinde kullanarak geleneksel konut mimarisini çağdaş olarak sürdürdüğünü 

savunan örnekler de günümüzde kamu teşviki ile yapılmaktadır.  Tarihi yapıtların 

biçimlerinden veya onları oluşturan zaman aşımına uğramış öğelerden, özgün bir 

davranış çerçevesinde, ancak “özsel” diye nitelendirebileceğimiz ilkelere başvurarak 

yararlanabiliriz. Örneğin, Gotik mimarinin tarihi strüktüründen uçan payandaları 

almak yerine, o strüktürün özünü oluşturan “yapıyı dıştan taşımak” ilkesini 

benimsemek de olduğu gibi (Özer, 1979). Tez, bu yönü ile geleneksel mimari, 

kültürel kimlik gibi konu ve kavramları detaylı bir şekilde ele alarak geleneksel 

mimariden yararlanma olanaklarını tartışmaktadır. 

Geleneksel konutlar, çevresel ve sosyal bakımdan sürdürülebilir nitelikleri ile 

yüzyıllardır çevreyle barışık bir yaşam sunmuşlardır.  Đçinde bulundukları farklı iklim, 

yer şekli gibi doğal ve kültürel koşullarına karşın bölgenin yerel verileri ile 

çelişmeyen çözümler üretmiş olan geleneksel konutların, yeni konut tasarımında 

yararlanılabilecek ilkesel özelliklerinin detaylı olarak analiz edilmesi sürdürülebilirlik 

açısından önemlidir.  

1.1 : Çalışmanın Amacı 

Yerel verilerin konut tasarımında değerlendirilmesi konulu doktora tezi ile konut 

tasarımında yerel veri kullanımının konutun başarımı üzerindeki etkisini Mardin 

örneği üzerinden saptanması hedeflenmiştir.  

Çalışma alanı olarak seçilen Mardin kentinin sahip olduğu kültürel kimliği korumak 

ve sürdürmek hedefiyle uyumlu biçimde, yerel veriler analiz edilecektir. Yapılacak bu 

analiz ve değerlendirme çalışması ile yeni yapılanma ve kentsel tasarım için, bu 

bölgede çalışacak tasarımcı veya plancıya gereksinim duyacağı kavramsal bilgiyi 

verebilmek amaçlanmaktadır.  

Doktora tezinin amacı, Mardin’de yerel veriler temel alınarak inşa edilmiş olan 

geleneksel konutlar ile son dönemde yapılmış yeni konutları karşılaştırmalı bir 

biçimde değerlendirerek her iki konut türünde yerel veri kullanımının konutların 

performansına etkisini saptamaktır.  
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Bu amaçla, eski ile yeni konut, kentsel ölçekten tek yapı ölçeğine uzanan kapsamda 

ve yerel verilerin kullanımının konut performanslarına etkisini araştırmak için birçok 

değişken kullanarak karşılaştırılmıştır 

Günümüzde merkezi ve yerel yönetimlerin, yerel tasarımcı ve yüklenicilerin 

yaptığının tersine olarak, Mardin’de yerel veriler kullanılmak suretiyle konut 

kullanıcısının yaşam biçimine, kültürel değerlerine, bölgenin iklim koşullarına, 

topoğrafyasına uyumlu konutların ve kentsel dokunun oluşturulması gerekliliğine 

dikkat çekilmesi hedeflenmektedir.  

 

Resim 1.2 : Đklimsel verileri kullanmayan TOKĐ konutları (www.toki.gov.tr, Mart 
2008) 

1.2. Kapsam 

Mardin, Ülkemizde ve dünya literatüründe benzeri olamayan geleneksel taş evler ve, 

sosyal ve dini amaçlı mimari eserlerinin yer aldığı yerleşim dokusu ile bir Ortaçağ 

kenti imgesine sahiptir. Yüz yıllardır birçok kültür ve inanç yapısını bünyesinde 

barındıran Mardin, halen iyi korunmuş geleneksel konutlara, iklime ve topoğrafyaya 

uyumlu bir kentsel dokuya sahiptir. Sahip olduğu bu özellikleri ile Mardin yerel 

verilerin konut tasarımında kullanımına iyi bir örnek olabileceği düşünülmüş ve alan 

çalışması için seçilmiştir. Mardin evinin oluşumunda iklim, topoğrafya gibi doğal 

verilerin yanında, toplum yapısı, yaşam biçimi ve gelenekleri gibi kültürel verilerin de 

etkisi büyüktür. Diğer yandan, Mardin’deki kentsel sit alanının UNESCO dünya 

kültür mirası listesine dahil edilmek amacıyla başvurusu söz konusudur.  

Mardin’in yeni yerleşim merkezi olan Yenişehir bölgesindeki yeni yapıların 

biçimlenmesinde ise ne geçmişe ne de günümüze ait herhangi bir mimari kuramın 

etkili olduğu gözlenmemekte ve üzerilerinde yapıldığı bölgenin doğal ve kültürel 
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verilerinin izlerine de rastlanmamaktadır. Diğer yandan, gerek mekan organizasyonu 

ve gerekse fiziksel konfor koşulları2 yönüyle Ülkemizdeki farklı iklim ve coğrafi 

özelliklere sahip bölgelerinde tip olarak yapılan apartman binaları, sıcak-kuru iklim 

koşullarına sahip Mardin Yenişehir yerleşimindeki konut kullanıcısı için tek 

alternatiftir.  Gerçekte bu durum, kat mülkiyeti sistemi ve tek bir apartmanın 

sığabileceği küçüklükte parsel üretim yöntemi ile yapılaşmanın bir sonucu olarak 

tüm Türkiye’de gözlenen bir sorundur.  

Mardin kentsel sit alanında yer alan ve alan çalışması kapsamında incelenen 

konutların ilk yapıldıkları tarih hakkında sağlıklı bir bilgi yok ise de evlerin en az 100 

yıldan 200-300 yıla değin uzanan bir geçmişe sahip oldukları tahmin edilmektedir. 

Araştırma kapsamında görüşülen konut kullanıcıları bu evlerin ilk sahibi değildir ve 

bu konutlarda ortalama 20-40 yıl aralığında yaşamları geçmiştir. Evlerin ilk ortaya 

çıkmasında etkili olan kültürel veriler için araştırma yapma olanağı bulunmaması 

nedeniyle, bu evlerde 20. yüzyılın ikinci yarısında yaşam geçiren konut kullanıcıların 

deneyimleri sorgulanmıştır.  

Bu tez çalışması, konut kullanıcılarının geleneksel konutlarında yaşadıkları dönem 

içinde elde ettikleri konut ve oradaki yaşam ile ilgili deneyimleri ile daha sonradan 

taşındıkları yeni konutları ve şimdiki yaşamlarına ilişkin düşüncelerini karşılaştırarak 

konuya farklı ve özgün bir yaklaşım getirmektedir. 

1.3. Yöntem 

Tez çalışmasında ilk yapılan, geleneksel mimari ve özelde Ülkemizdeki geleneksel 

konut yapılarına ilişkin tez, dergi ve kitap gibi yayınlar incelenmesi olmuştur. Bu 

konudaki çalışmaların kişisel gözlem ve sınırlı saptamalara dayandığı ve konut 

kullanıcılarının geleneksel evle ilgili “kullanıcı deneyimlerini” içeren kapsamlı bir 

çalışmanın yapılmadığı görülmüştür. 

Tez çalışması için öncelikle, tasarımda yerel verilerin kullanımı kavramının içinde 

barındırdığı kültür, kimlik, kültürel kimlik kavramlarını tez konusu açısından farklı 

tanımlamalarla araştırılmıştır.  

Yerel verilerin yeni tasarımlarda kullanımına ilişkin son yüzyılda Ülkemizdeki 

arayışlar ile konunun Batı dünyasındaki geçmişi kitap, dergi gibi basılı ve elektronik 

2-TSE 825 ile bina kabuğuna ilişkin Türkiye, iklim gruplarına ayrılıp duvar kesit tanımlamaları 
yapılmıştır.  Ancak buradaki hesaplamalar, belirli bir miktardaki enerji kullanımı sonucu ortamın 
ısıtılacağı varsayımı ile dış ortamdaki soğuk havadan korunmaya yöneliktir. Yoksa, yazın kavurucu 
sıcakların olduğu dönemde iç ortam için belirli bir konfor seviyesini yakalamayı yönelik değildir. Bunun 
yeterli olmadığını gösteren bir bilimsel çalışma tezin ilerleyen bölümlerinde özet olarak yer alacaktır. 
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ortamdaki literatürden araştırılmıştır. 

Yerel verilerden konut tasarımında yararlanma olanakları ile geleneksel mimari 

arasında güçlü bir ilişki vardır. Yakın mimarlık tarihimizde ve günümüzde bu ilişki, 

çoğu zaman yerel verilerden yararlanma şeklinde değerlendirilmemiş olup doğrudan 

geleneksel mimariden biçimsel aktarım yaparak günün koşullarına uyarlanması 

olarak görülmüştür. Belki de bu bakış açısı ile kalıcılığı başaramamıştır. Bu güçlü 

ilişki nedeniyle, tez probleminin analizi ve alt gruplar halinde parçalayarak 

incelenmesi sırasında geleneksel mimariden birçok alanda yararlanılmış ve bu 

nedenle geleneksel mimari tezde belirli bir ağırlıkla yer almıştır. Özelde ise 

geleneksel Anadolu konut mimarlığı, geniş bir literatür çalışması ile araştırılmıştır. 

Geleneksel konutların oluşumunda çok önemli bir veri olan iklimin etkisi, kapsamlı 

biçimde yerli ve yabancı farklı yayınlardan incelenmiştir.  

Tez konusu çerçevesinde Mardin ve Mardin evleri konusunda çok kapsamlı bir 

araştırma yapıldığı düşünülmektedir. Bu amaçla, Mardin ve Mardin evleri konusunda 

basılı kitap, dergi, tez gibi basılı yayınlardan ve elektronik ortamdan geniş bir 

literatür araştırması yapılmış ve sonrasında Mardin evleri konusundaki bir uzman 

eşliğinde kente teknik inceleme gezisi düzenlenmiştir. Bu gezi kapsamında Mardin 

kent merkezindeki tüm sosyal ve dini amaçlı tarihi yapılar ile çok sayıda geleneksel 

Mardin Evi ziyaret edilmiştir. Mardin dışından ise Midyat ve Savur ilçesi aynı amaç 

için ziyaret edilmiştir. Gerek ilk Mardin ziyareti ve gerekse 2 yıl sonra yapılan alan 

çalışması sırasında yaklaşık bir ay, kentsel sit alanı içinde en iyi korunmuş 

geleneksel evlerden biri olan ve geçmişte Şatana evi olarak bilinen geleneksel bir 

evde kalınarak bu yaşam biçimine ilişkin sınırlı da olsa bir deneyim yaşanmıştır. 

Şatana evi günümüzde PTT tarafından hizmet binası olarak kullanılmaktadır.  

Geleneksel Mardin evi ile yeni konut yapısının karşılaştırılmasında kullanılacak 

yöntem 4. bölümün girişinde detaylı olarak anlatılmıştır. Alan çalışması kapsamında 

yapılan anketin sağlıklı sonuçlar üretebilmesi için öncelikle bu çalışmada 

kullanılacak yöntem olan kullanım sonrası değerlendirme (Post Occupancy 

Evaluation)  konusuyla ilgili bir literatür çalışması yapılmıştır. Literatür çalışması, 

aynı zamanda karşılaştırmada kullanılacak parametre ve ölçütlerin belirlenmesi 

amacı için de yapılmıştır. 

Alan çalışması ile doğal ve kültürel verilerle oluşan geleneksel konut, yürürlükteki 

imar mevzuatı ile şekillenen yeni konut ile belirli parametrelere göre 

karşılaştırılmıştır. Eski ile yeninin karşılaştırması temelde, tez yazarının kişisel 

gözlemine dayalı saptamalar ile araştırma kapsamında (eski kentten yeni yerleşime 
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göç etmiş konut kullanıcıları ile yapılan) anket tekniğindeki detaylı görüşmeler 

sonucu elde edilen verilere dayalıdır. 

1.4. Çalışmanın Đçeriği 

Yeni konut tasarımında yerel verilerin kullanımının önemi, gerek tezin 2, 3 ve 4. 

bölümlerinde konu hakkında yer yer verilen kuramsal çalışma ile ve gerekse tez 

kapsamında yapılan alan çalışması ile gösterilmeye çalışılmıştır. Yerel verilerin 

konut tasarımında kullanımı, doğal ve kültürel olmak üzere temel olarak iki ana 

başlık altında tezin 2. bölümünde ele alınmıştır.  Bu amaç için öncelikle konu 

hakkında geniş ölçekli bir literatür çalışması yapılmış ve bu çalışmalar yardımı ile 

konunun kuramsal kurgusu 2. Bölümde oluşturulmuştur. 3. Bölümde ise alan 

çalışması için seçilen tarihi Mardin kenti doğal ve kültürel yapısı ile incelenmiştir. 

Buna ek olarak, geleneksel Mardin evi 2. bölümde oluşturulan kuramsal kurgu 

temelinde detaylı şekilde irdelenerek Mardin evinin sahip olduğu yerel verilere 

literatür çalışması ile ulaşılmak istenmiştir. Bu çerçevede geleneksel Mardin evi 

toplam 6 temel başlık altında ve kentsel mekan kurgusundan tek yapı ölçeğine değin 

uzanan (mekan kurgusu, estetik değerleri, doğal ve kültürel yapısı gibi) her konuda 

oldukça detaylı bir şekilde analiz edilmiş, oluşumunda etkili olan yerel veriler ile 

tasarım ilkelerinin altı çizilmiştir. Alan çalışmasının anlatıldığı 4. bölümde ise 

geleneksel Mardin evi ve (yeni yerleşimde yürürlükteki imar mevzuatı ile şekillenen) 

yeni konut belirli parametrelere3 göre karşılaştırılmıştır.  

Kültürel uygunluk yönüyle yapılan karşılaştırma için eski yerleşimden çeşitli 

nedenlerle yeni kente göç etmiş 33 konut kullanıcısı ile yapılan detaylı görüşme 

sonuçları ve yerinde yapılan gözlemler 4. bölümde anlatılmaktadır. Detaylı görüşme 

sırasında konut kullanıcılarına 6 ana başlık altında sorular sorulmuş ve kullanıcıların 

sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapısı ile eski ve yeni konutla ilgili deneyimleri, 

tercihleri saptanmaya çalışılmıştır. Anket niteliğindeki oldukça detaylandırılmış 

çalışma sırasında kullanıcılara genel uygunluk, fiziksel konfor, mekansal ve kültürel 

uygunluk, konutun evde yaşayan yaşlı, fiziksel engelli ve çocuklara olan uygunluğu, 

ve estetik değerleri karşılama yönleri ile çok miktarda soru sorulmuştur. Bu çalışma 

ile geleneksel Mardin evi ve yeni yerleşimdeki yeni konutun özellikle kültürel 

yöndenuygunlukları sorgulanmak istenmiştir. Yapılan çalışmanın bir yansıması 

olarak elde edilen ve kullanıcı deneyimlerine dayanan çok sayıda verinin grafiklerle  

3-Geleneksel Mardin evi ve Mardin Yenişehir’deki konut yapıları, kentsel mekan kurgusu, mekan 
organizasyonu ve biçimlenme, fiziksel çevre konforu, kültürel konfor, estetik boyut-plastik etki-
üslup, sürdürülebilirlik olmak üzere 6 adet başlık ile karşılaştırılmıştır. 
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gösterilen açıklamaları 4. bölümde ilgili başlıklar altında yapılmıştır.  

Gözleme dayalı saptama çalışmasını gerçekleştirmek üzere, detaylı görüşme 

yapılan 33 konut kullanıcısından 11 adedinin eski ve yeni konutları seçilmiştir. Bu 

konutlara ilişkin yapılan detaylı teknik değerlendirme çalışması öncesi, eski ve yeni 

konutlar için ayrı ayrı olmak üzere kontrol listeleri hazırlanmıştır. Detaylı görüşme 

yapılan 11 adet konut kullanıcılarına ait eski ve yeni evlerin plan röleveleri ile kent 

içindeki konumu ve yakın çevresine ilişkin hazırlanan çizimler tezin ek bölümlerine 

konulmuştur. Konut yapısını teknik olarak tarifleyen iç ve dış fotoğraf çekimleri ile 

sosyal yaşantının tanıkları olan fotoğraflardan örnekler bu bölümde gösterilmiştir.  

Bu çalışmalara ek olarak, daha önce Mardin evi için yeni konutla geleneksel konutu 

fiziksel çevre konforu yönüyle karşılaştırmaya yönelik olarak yapılan bilimsel bir 

çalışmadan yararlanılmıştır. Fiziksel uygunluk değerlendirmesi kapsamında, 

görüşme yapılan konutlardan taban alanı, pencere alanı ve kat yüksekliği gibi eş 

koşullara sahip, aynı kullanıcıya ait birer adet eski ve yeni ev seçilerek teorik olarak 

her iki eve ait ısı kaybı hesabı yapılmıştır. Geleneksel konut ile yeni konutun 

karşılaştırılmasına yönelik yazar tarafından yapılan bir başka çalışma ise, eski ve 

yeni konuta ait açık ve kapalı mekan kullanım oranlarının elde edilmesidir. Bu 

çalışma aynı zamanda, kullanıcıların mekan kullanım tercihlerini ve geleneksel 

evlerin sahip olduğu mekansal zenginliği saptama amacıyla yapılmış olup elde 

edilen sonuçlar (toplam 11 eski ve yeni konuta ait şematik plan çizimleri ile) 

gösterilmiştir. Fiziksel uygunluğu sorgulamak için 11 eve ait yaşama ve mutfak 

mekanlarındaki aydınlık koşullarının gösterildiği diğer bir çalışma da tezde yer 

almıştır. Yukarıda anlatılan tüm bu çalışmalar tezin alan çalışmasının yer aldığı 4. 

bölümde anlatılmaktadır. Mardin evinin içinde bulunduğu iklim koşulları nedeniyle 

yaz aylarında büyük önem taşıyan gölgenin her zaman yarı açık alanlarda 

bulunabilirliğini göstermek için yerinde yapılan gözlem niteliğindeki çalışmaya görsel 

materyal desteği ile 3. bölümde yer verilmiştir. 
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2. KONUT TASARIMINDA YEREL VERĐLERĐN KULLANIMI  

2.1. Giriş 

Doktora tezi, konut tasarımında etkili olan yerel veri bileşenlerden ne şekilde 

yararlanılması gerektiğini tartışmaktadır. Konut tasarımında etkili olan yerel veriler, 

konutun bulunduğu yer ve kültür ortamına göre çeşitli ağırlıkta etkili olmaktadır. 

Tezin kavramsal ve kuramsal yapısının oluşturulmaya çalışıldığı bu bölümde, bu 

veriler “doğal” ve “kültürel” olmak üzere iki başlık altında incelenmiştir.  

Geleneksel mimariye ilişkin yapılan araştırmalarda konut tasarımında etkili olan 

yerel verilerin farkındalığının daha çok iklim ve topoğrafya ile sınırlı kaldığını 

görmekteyiz. Son yıllarda ise sürdürülebilirlik ve ekolojik mimari gibi kavramların 

etkisi ile konunun yenilenebilir doğal kaynaklardan daha çok yararlanma temelinde 

ve fiziksel konfor elde etmek amacı ile ele alındığını görmekteyiz. Bununla birlikte, 

manzara ve estetik kaygı gibi kullanıcıların psikolojik tatminlerinde etkili olan verilerin 

nadiren ele alındığı görülmektedir. Konut kullanıcılarının sahip olduğu toplumsal 

değerler ve aile ilişkileri gibi yerel düzeyde oluşan yaşam şekillerine ilişkin kültürel 

verilerin ise konut tasarım aşamasında ülkemizde halen ele alınmadığı 

izlenmektedir.  

Bu bölümde, konut tasarımında etkili olan doğal ve kültürel yerel verilerin hangi 

başlıklar altında incelenmesi gerektiği ve bu başlıklara ilişkin kavramsal tartışmalar 

yer alacaktır.  

2.2.  Konut Tasarımında Etkili Olan Yerel Veriler 

Altman’a göre (1980) bir konutun oluşum sürecinde çevresel ve sosyo-ekonomik 

etkenler, kültür bileşenleri ile bina formu arasında dönüşümsel bir ilişki vardır. 

Konutun tasarımında etki eden etkenleri Altman, aşağıdaki diyagramda da 

görüldüğü gibi temelde çevresel, sosyo-ekonomik ve kültürel olarak üç ana başlık 

altında göstermiştir (Şekil 2.1). 

Rapoport, evin biçimsel ve mekansal oluşumundaki belirleyicilerin toplumsal ve 

kültürel etmenler olduğunu, buna karşın iklim, malzeme ve yapım yöntemleri ve 
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teknoloji gibi fiziksel etmenlerin ise sadece değiştirici bir rol oynadığı sonucuna 

varmıştır (Arel, 1982b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1 :  Konut oluşumuna etki eden faktörler (Altman,1980) 

Benzer iklim ve yerleşim koşullarına sahip olmalarına karşın geleneksel konut 

mimarilerindeki görülebilen belirgin farklılık Rapoport’un çizdiği bu diyagramı 

destekler niteliktedir (Şekil 2.2). Örneğin, Đzmir’deki geleneksel Türk ve Rum 

evlerindeki veya aynı iklim kuşağındaki Balkan ülkelerindeki etnik topluluklara ait 

geleneksel konutlardaki mekan kurgusu, malzeme kullanımı ve biçim konusundaki 

farklılık kültürel verilerin etkisini göstermektedir (Resim 2.1 ve 2.2). Malezya’da aynı 

zaman diliminde ve iklim koşullarında yapılmış olan Maley ve Çinlilerin evlerindeki 

mekan kurgusu, malzeme ve araziyi kullanma şekilleri olarak farklılığı bu görüş için 

verilebilecek bir diğer örnektir (Eyüce, 2005). Rapoport’a göre, konut ön tasarım 

aşamasına değin etken olan veriler, iklim veya yapı malzemesi gibi çevresel koşullar 

veya bölgenin sahip olduğu sosyo-ekonomik özellikler değil o bölgede yaşayan 

toplulukların sahip oldukları yerel kültürün normlarından oluşmaktadır (Rapoport, 

1983).        

Şekil 2.2 :  Konut oluşumuna etki eden etkenler ve tasarım süreci  (Rapoport, 1983) 

T
A
S
A
R 
I
M 

ÇEVRE 
KÜLTÜR 
ANALĐZĐ 

Đnsan ve 
Çevre 
Đlişkilerinden 
Teori, 
Kavram ve 
Modeller 

ĐLKELER 
ÖN 
TASARIM 

ÇEVRESEL 
ETKENLER 

SOSYO-
EKONOMĐK 
ETKENLER 

ÇEVRESEL Etkenler 
� Đklim 
� Yerleşim 
� Malzeme 
� Teknoloji 

SOSYO-EKONOMĐK 
Etkenler 

� Ekonomi 
� Politika 

KÜLTÜREL 
Etkenler KONUT 
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Resim 2.1 :  Đzmir’de bir Levanten evi ve Foça’da bir konut  
 (http://www.kenthaber.com, Mayıs 2007) 

             

Resim 2.2 :   Birgi (Ödemiş) evleri  (http://www.kenthaber.com, Mayıs 2007) 

Altman’ın çevresel, sosyo-ekonomik ve kültürel olarak üçe ayırdığı konut oluşum 

sürecini etkileyen etkenlere yerel bir bakış açısı baktığımızda “doğal” ve “kültürel” 

etmenler olmak üzere iki grupta incelemek olasıdır.  

2.2.1.    Doğal Veriler 

Konut tasarımında etkili olduğu düşünülen doğal veriler topoğrafya, iklim, manzara 

ve bitki örtüsü-toprak yapısı şeklinde dört temel başlık altında ele alınabilir. Bu 

verilerin geleneksel Anadolu konutunun yer seçiminde ve biçimlenmesinde çeşitli 

ağırlıkta etkin olduğu gözlenirken, alan çalışması için seçilen geleneksel Mardin 

evinde dört başlığın çeşitli ağırlıkta etkin olduğu görülür.  
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2.2.1.1 Topoğrafya 

Geleneksel konut tasarım sürecinde oldukça etkili olduğu bilinen topoğrafya, eğimli 

araziler ile nehir, göl ve deniz kıyısındaki yerleşimlerde yol sistemlerini ve dolayısıyla 

da parselasyon düzenini belirleyerek (tek yapı ölçeğinden önce) yerleşim dokusu 

düzeyinde belirleyici olmaktadır. Buna karşın düz arazilerde ise, topoğrafyanın yol 

sistemine belirleyici bir etkisi olmadığından yerleşimin bulunduğu iklim kuşağına ve 

kent-kır bölgesinde yer almasına bağlı olarak genellikle parsele daha rahat bir 

yerleşim söz konusu olduğu gözlenmektedir. 

 

 

Şekil 2.3 :  Binanın topoğrafyadaki konumu ve iklimle olan ilişkisi (Yılmaz, 2005) 

Farklı yer şekline sahip bölgelerdeki konut yerleşimlerinin gece ve gündüz maruz 

kalacağı farklı iklimsel koşullar şekil 2.3.’de gösterilmektedir (Yılmaz, 2005) Güneş 

ışınımı, hava sıcaklığı, hava hareketi ve nem gibi iklim elemanları, yer şekline bağlı 

olarak konutlar üzerinde farklı etkiler göstermektedir. Bu farklılıklar farklı 

bölgelerdeki makro iklimsel verilerle etkileşimi sonucu geleneksel konutu ortaya 

çıkarmıştır. Konut yapısının arazi üzerindeki konumuna bağlı olarak ısı kayıpları-

sıcaklık farkları arasındaki ilişki şematik olarak şekil 2.4’de Dörter’in aktarımı ile 

gösterilmiştir.  

Arazi eğimi de güneşin arazi üzerine geliş açısı nedeniyle kentsel yerleşimde çok 

önemli bir tasarım verisidir. Buldurur, enlem ve topoğrafik düzenin hem güneş 

ışınımlarının yeğinliğine4 hem de yerleşim üzerindeki nesneler tarafından 

4-Birim alandan, birim zamanda geçen ışın miktarı 
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 oluşturulan gölgenin uzunluğuna etki ettiğini belirterek kentsel tasarım yönüyle 

oldukça önemli bu tasarım verisine dikkat çeker (Buldurur,1983).  

 

Şekil 2.4 : Yapıların bulundukları yer şekline bağlı olarak ısı kayıpları ve sıcaklık 
farkları arasındaki ilişki (Dörter, 1994) 

Şekil 2.5. de görüldüğü gibi eğimli bir araziye yerleşen konutlar birbirinin güneş ve 

rüzgarını engellemeden daha yakın bir biçimde yerleştirilebilirler ve daha yoğun bir 

yerleşim elde edilebilir. Binaların gölge boyları eğim nedeniyle daha kısalacağından 

özellikle çok katlı konutların alt katlarındaki konutlar, güneşten daha fazla 

yararlanabilir. Eğimli bir arazideki gölge uzunlukları ve ışınım değerleri bu çarpıcı 

farklılığı göstermek için verilmiştir. Bu çizelgeye göre, % 20 Eğimli bir arazide, 304 

cm.lik bir cismin güney yönündeki eğimi 353 cm olurken, aynı cismin kuzey 

yönündeki eğimi ise 2246 cm.dir. Benzer şekilde kazanılan ışınım olarak da güney 

yönüne yerleşmiş cisim kuzey yönüne yerleşmiş olana göre yaklaşık 5 kat daha 

fazladır (Çizelge 2.1). 

 

Resim 2.3 : Mardin’deki geleneksel konut yerleşiminde topoğrafyanın kullanımı.  
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Şekil 2.5 : Eğimli ve düz bir arazide binaların güneş ve rüzgardan yararlanma  
olanaklarının şematik gösterimi 

Konut yerleşmelerinde bir yükseltinin güneye bakan yamacında ve arazinin eğimini 

kullanarak konumlanmanın birçok kazanımları vardır. Böyle bir yerleşmede her 

konut eşit bir şekilde güneş ve rüzgar gibi doğal kaynaklardan hiçbir engelleme 

olmaksızın yararlanabilmektedir. Şekil 2.5. de gösterildiği gibi, daha yatay gelen kış 

güneşinde ve sabah-akşam saatlerinde eğimli bir arazide bulunan konutlar daha çok 

ve uzun süre güneş ışınlarından yararlanabilmektedir. Güneydeki bir yamaca 

yerleşmenin bir başka yararı ise konutun kış mevsiminde istenmeyen rüzgarlara 

karşı korunmasıdır. Yaz mevsiminde ise rahatlatıcı gece esintileri eğimli arazideki 

tüm konutlara ulaşırken düz arazide binalar birbirlerini perdelediklerinden esinti 

hissedilmemektedir.  
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Çizelge 2.1 : 40 Derece kuzey enleminde ve 21 aralıkta, 304,8 cm yüksekliğindeki  
nesnelerin gölge uzunlukları ve ışınım değerleri (Erley ve Jaffe, 1979) 

  KUZEY GÜNEY  DOĞU BATI 
YATAY 675 BTU 675 BTU 675 BTU 675 BTU 
Işınım/gün 609.6 cm 609.6 cm 609.6 cm 609.6 cm 
Gölge Uzunluğu         
% 10 EĞĐM 445 BTU 897 BTU 666 BTU 666 BTU 
Işınım/gün 941.83 cm 451.1 cm 609.6 cm 609.6 cm 
Gölge Uzunluğu         
% 20 EĞĐM 224 BTU 1101 BTU 445 BTU 637 BTU 
Işınım/gün 2246.38 cm 353.57 cm 609.6 cm 609.6 cm 
Gölge Uzunluğu         

Geleneksel konut yerleşimlerinde topoğrafyanın tek yapı ve doku ölçeğinde önemli 

bir tasarım verisi olarak değerlendirildiğini görmekteyiz.  Bektaş, geleneksel Anadolu 

yerleşim dokusunda mahallenin yollarının topoğrafyanın yamacın eğimine dik 

şekilde konumlandığı, yükselti eğrilerine paralel olduğunu belirtirken evlerin çok 

büyük bir anfinin basamaklarına oturuyormuş gibi olduğu benzetmesini yapar 

(Bektaş, 1996). Mardin, dokusundaki sıkışık yerleşim, avlulu ve kendine özgü (teras 

ev tipolojisindeki) konut yapısı olmasına karşın, yerleşim dokusunun genel karakteri 

düşünüldüğünde Bektaş’ın çizdiği dokuya uymaktadır (Resim 2.3.). 

Küçükerman, topoğrafik yapının geleneksel Anadolu konutunu daha çok biçimsel 

olarak etkilediğini, buna karşın topoğrafik yapının konutların oluşum kavramlarında 

etkili olmadığını, sadece doğayla ilişkilerinin değişmesinde etken olduğuna dikkat 

çekmektedir (Küçükerman, 1985). Küçükerman’ın bu tespiti iklimsel nedenlerden 

daha çok Anadolu’da seyrek yerleşim gösteren bölgelerdeki konutlar için yapılan bir 

genellemedir. Sıcak-kuru bir iklim bölgesinde yer alan geleneksel Mardin 

yerleşiminin topoğrafya ile olan ilişkisi Küçükerman’ın yaptığı genellemeye uymaz. 

Bir yükseltinin yamacında oldukça eğimli bir arazide konumlanmış Mardin evlerinin 

oluşumunda topoğrafik veriler çok etkili olmuştur. Mardin evinde topoğrafik ve 

iklimsel veriler sadece biçimsel olarak değil, mekan kurgusunun oluşumunda 

belirleyici olmuştur. Benzer iklimsel verilere sahip Urfa ve Diyarbakır evlerinde 

avluya bakan, içe kapanık bir yapı varken Mardin evlerinde oluşturulan teraslarla 

manzaraya yönelme söz konusudur.  

Topoğrafya, bir yandan yörenin iklim özellikleri, yolların yönleri ve boyutları üzerinde 

etkiler yaparken, diğer yandan yerleşmenin bulunduğu arazinin ova, vadi yamaç 

veya tepe olması da yol düzeninin biçimlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Aru, 

(1998) topoğrafyanın geleneksel konut dokuları üzerindeki etkileri ile ilgili olarak 
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yaptığı sınıflamada doku tiplerini “ova”, “vadi”, “yamaç” ve “tepe” dokuları olmak 

üzere dört grupta incelemiştir.  

 

Resim 2.4 : Rokko konutları, Tadao Ando (Mimarlık dergisi, 1993) 

Topoğrafyanın başarılı kullanımına tek yapı ölçeğinde dünyadan bir örnek olarak 

Tadao Ando’nun Rokko Konutları verilebilir (Resim 2.4). “Japonya’da arazi 

geliştirmesinde doğanın bozulması, teraslar oluşturulması, böylece dalgalanmanın 

yok edilmesi olağan bir uygulamadır. Sonuçta arsa özelliğini yitirir. Rokko konutları 

için düşünülen arsa 60 derecelik eğimi ile harika bir Osaka körfezi manzarası 

sunmaktadır. Ando, burada yapı yüksekliğini düşük tutmayı, yapının eğimi 

kucaklamasını ve mimarinin çevrede bol yeşillikle birleşmesini ister. Bu şekilde her 

birime onunla birleşen birimin çatısında bir teras sağlanacak ve her birimden 

okyanus görülebilecektir” (Ando, 1993). Ando’nun topoğrafyayı manzara ile birlikte 

eşit ağırlıkla tasarımda temel veri kabul ettiği bu tasarım, bu yönü ile geleneksel 

Mardin konutu ile ilkesel olarak benzerlik göstermektedir.  

2.2.1.2. Đklim 

Đklimin yerleşim yeri seçiminde olan etkisinin yanında konut tasarımında; mekan 

organizasyonu, malzeme seçimi, yapım sistemi ve konutun biçimlenmesine olan 

etkisi çok uzun yıllardan beri bilinmektedir.  M.Ö. 399–470 yılları arasında yaşamış 

Sokrates’ten bu yana, güneş ışınlarının yapı içine alınmasıyla ilgili yaz ve kış 

arasındaki geliş açısındaki farklılıklar bilinmektedir ve yapılar bu verilere uygun 

şekilde tasarlanmaktadır (Şekil 2.6). 
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Şekil 2.6 :  40 derece enlem için güneş yörüngesi (Crowther, 1976)  

Sokrates evinde eğik gelen kış güneşinden maksimum yararlanabilmek için güney 

cephesi yüksek tutulurken kuzey cephesi ise sert gelen rüzgarlardan korunmak 

amacıyla alçaktır (Şekil 2.7). Đklimin yerel veri olarak kullanımına çok eski bir diğer 

örnek ise M.Ö.25 yılında yazılan Vitrivius’un on bölümden oluşan De Arrchitectura 

isimli yapıtıdır. Vitrivius, bu eserin ilk bölümünde rüzgarlarla ilgili gözlemlerinde 

sokakların yönlerinin nasıl olması gerektiğini anlatır (Demir, 1976). 

 
Şekil 2.7 :  Sokrates Evi  (Köksal, 2000)  

Đklimsel verileri makro bir bakış açısı ile aldığımızda dünyamızda etkili olan farklı 

iklim kuşaklarının ve onların getirdiği farklı koşulların varlığını görmekteyiz. Genel 

olarak aynı enleme sahip bölgelerdeki iklim kuşakları sahip olunan ortak özellikler 

nedeniyle mikroklimatik özellik gösteren istisnalar dışında benzerdir. Ekvator ve 

kutuplara aynı uzaklığa sahip bu enlemlerde gece-gündüz süreleri eşittir ve güneş 

açılarını aynı açı ile alırlar. Güneş ışınlarının düşme açısı kutuplara doğru küçülür ve 

ışınların atmosferdeki yolu uzar. Bu nedenle sıcaklık da kutuplara doğru azalır 

(Anonim–3) 

Koeppen’in sınıflandırmasına göre dünyamızda etkili olan iklimsel bölgeleri 5 ayrı 

grupta incelenebilir (Şekil 2.8): 
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� Sıcak-nemli 

� Sıcak-kuru 

� Ilıman  

� Soğuk 

� Çok soğuk-kutup bölgeleri (Gürler, 1977) 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.8 : Dünya iklim haritası  

Yerel ölçekle konut tasarımında etkili olması beklenen iklimsel veriler daha çok 

mikroklimatik özelliktedir. Waal’a (1993) göre, yerel mikroklimatik ve iklimsel 

davranışlarla ile ilgili iklim elemanları: 

� Güneş Işınımı 

� Hava Sıcaklığı 

� Hava hareketleri-Rüzgar 

� Havadaki Nem  

� Yukarıdaki etkenlerin birlikteliği ile ortaya çıkan doğal olaylardır. 

Güneş Işınımı:  

Farklı dalga boylarına sahip güneş ışınımının % 50’si atmosferi geçerek dünya 

yüzeyine ulaşır (Şekil 2.9). Güneş ışınımlarının yeryüzüne bulunulan enlem ve 

topoğrafik yapılanma nedeniyle farklı şiddet ve oranda ulaşırlar. Güneş ışınımlarının 

şiddeti rakımla birlikte artmaktadır. Gün içindeki ve mevsimler nedeniyle değişen 

geliş açısı nedeniyle önemli farklılıklar gösterir.  Yeryüzündeki güneş ışınımları 

temel olarak üç farklı işlev yerine getirirler; 

� Aydınlatıcı Etki 

� Biyolojik Etki 

� Isıtıcı Etki (Gürler, 1977) 
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Şekil 2.9 : Güneş ışınımının yeryüzüne ulaşım oranı (www.eie.gov.tr, Mart, 2008) 

Konut tasarımında bir eylemin yapılması için gerekli olan en az aydınlık “düzeyinin 

sağlanması veya göz kamaşmasına neden olan fazla aydınlık düzeyinden 

kaçınılması gibi konular “aydınlatıcı etkinin” kapmasına girmektedir.  

Güneş ışınımı doğal bir ısı kaynağı olarak konuttaki iç mekanların ısı kazanmaları ile 

ilgili konular iki biçimde ele alınır; 

� Mekanın ısı gereksinimi olduğu zaman dilimlerinde ısı kazanımının en üst 

düzeye çıkarılması için yapılan düzenlemeler 

� Mekanın ısı gereksinimi olmadığı dönemde ısı kazanımının en alt düzeye 

indirilmesi için gölge kullanımı ve güneş kontrolü temelinde yapılan 

düzenlemeler (Berköz, 1983) 

Güneş ışınımı, yapı içine üç yolla alınmaktadır; 

� Konveksiyon yolu ile, sıcak havanın soğuk hava ile yer değiştirmesi sonucu  

� Kondüksiyon yolu ile, bina kabuğunu oluşturan yapı malzemesinin 

bünyesinden ortama iletilen ısı ile 

� Radyasyon-ışınım yolu ile, güneş ışığının yapının pencere gibi saydam 

yüzeylerinden doğrudan veya yerden yansıyarak iç mekan girmesi ile söz 

konusu olur.  

Güneşlenme miktarı ve süresi yapının bulunduğu enlem ve topoğrafyadaki 

konumuna göre değişiklik gösterir. Türkiye günlük ortalama 7,2 saat güneşlenme 

süresi ile günlük ortalama 3,6 kWh/m2 güneş enerjisine sahiptir. Güneşlenme süresi 

olarak en düşük değer 103 saat/ay ile Aralık ve Ocak’ta, en büyük değer ise 365 

saat/ay ile Temmuz ayındadır (www.eie.gov.tr)  Yer şekli ile ilişkisi konusundaki 

detaylı bilgi bu bölümün “topoğrafya” başlığı altında verilmiştir.  

 

 



 20 

Hava sıcaklığı:  

Sağlık ve fiziksel konfordaki belirleyiciliği nedeniyle yapı tasarımında en önemli ilkim 

bileşeni olan hava sıcaklığı, bulunulan yerdeki enlem gibi makro iklimsel veriler 

yanında yerleşimin yüksekliği ve deniz-göl gibi topoğrafik oluşumlara ilişkisine bağlı 

olarak değişkenlik gösterir. Sahip olunan bitki örtüsü ve topoğrafik konuma bağlı 

olarak kara ve denizlerin etkisini de mikro iklimsel verilere eklemek gerekir.  

Geleneksel konut tasarımında yaşamın geçtiği iç mekanlarda başta hava sıcaklığı 

olmak üzere istenilen fiziksel konforu elde etmek için makro ve mikro iklimsel 

koşullara göre farklı önlemlerin alındığı gözlenir.  

Geleneksel yerleşimlerde iklimin etkisi incelenirken öncelikli olarak yerleşimin 

bulunduğu iklim bölgesinin geleneksel konutun tek yapı ve doku ölçeğinde nasıl bir 

davranışa sahip olacağını belirlediğini gözlemliyoruz. Geleneksel konut dokuları 

incelendiğinde, yerleşim ile iklim koşullarının gerektiği doku ve biçimlenmenin 

uyumlu varlığını gözlemleriz. Dünyadaki diğer geleneksel yerleşimlerde olduğu gibi 

Ülkemizdeki konutların oluşum sürecinde iklim, en etkili olan tasarım verisi olmuştur. 

Konut içindeki yaşamda fiziksel konforun sağlanması yönünde tercihten öte bir 

gereklilik olan iklime uyumlu tasarım geleneksel konutlarda tek yapı ölçeğinde 

mekan kurgusu, yapım sistemi ve malzeme seçimi gibi konularında gündeme 

gelmiştir.  

 

Şekil 2.10 : Türkiye’deki yıllık ortalama hava sıcaklığının alansal dağılımı 
(http://www.meteor.gov.tr, Nisan 2008) 

Ülkemizin bulunduğu bölge düşünüldüğünde ise geleneksel konut tasarımlarında 

ağırlıklı olarak kış mevsiminde dış ortamdaki soğuk havadan korunmaya yönelik 

önlemler alınmıştır (Şekil 2.10). Bunun yanında, Mardin gibi yaz mevsiminde 

kavurucu sıcaklığa sahip bölgelerde, gündüz güneş ışınlarından korunarak gölgeli 
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yüzeyler elde etmeye yönelik, gece ise serin esintiden yararlanmak amacıyla 

konutun bulunduğu dokuda ve tek yapı ölçeğinde buna uygun düzenlemeler 

yapıldığını görmekteyiz. 

Hava Hareketleri-Rüzgar:  

Hava hareketlerinin temel prensibi, mevcut atmosfer basıncının bölgeler arasında 

değişmesidir. Rüzgâr, alçak basınçla yüksek basınç bölgesi arasında yer değiştiren 

hava akımıdır. Daima yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket 

eder ve sıcaklıkla doğrudan bir ilişkiye sahip değildir. Đki bölge arasındaki basınç 

farkı ne kadar büyük olursa, hava akım hızı o kadar fazla olur (Anonim-3).  

Binaların biçimlenmesinde, yönlenmesinde ve yerleşmelerin düzeninde önemli bir 

iklim bileşeni olabilen rüzgarın yer şekline ve yüksekliğe bağlı olarak binayı ısı 

kazancı bakımından etkileme biçimi Şekil 2.11.’de şematik olarak gösterilmektedir.  

 

Şekil 2.11 : Rüzgar ve bina konuma bağlı olarak yaşanan ısı kaybı arasındaki ilişki 
(Dörter, 1994) 

Tasarım yapılacak alandaki hakim rüzgarın yön ve şiddeti yapının bulunduğu iklim 

kuşağından gelen makro verilerle birlikte ele alınmalıdır. Örneğin, sıcak-nemli iklim 

bölgesinde doğal havalandırma elde etmek için çok önemli bir tasarım verisi olan 

rüzgarın kullanımı önemli iken, sıcak-kuru bir iklimde gündüz saatlerinde yapı içine 

alınan rüzgarın olumlu etkisi yoktur. Sıcak-nemli iklim bölgesinde rüzgarı içeri 

alabilmek için seyrek bir yerleşim dokusu tercih edilirken, sokakların da hakim 

rüzgar yönünde oluşturulması önerilmektedir. Rüzgar bu şekilde havadaki nemliliği 

ve hava sıcaklığını azaltarak fiziksel konfora katkıda bulunur. Sıcak-kuru bir iklim 

bölgesinde ise, kapalı ve yoğun bir doku gündüz saatlerinde güneş ışınımı ve 

(olaşabilecek rüzgar etkisi) ile dış ortamdaki sıcak havanın yapı içine alınmaması 

için uygundur. Gece için ise oluşan soğuk hava akımlarından yararlanmaya yönelik 

tasarım kararlarının tek yapı ölçeğinde alınması beklenir.  Soğuk bir iklim bölgesinde 
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ise rüzgar kış koşullarında sert esen rüzgarlar, ısı kaybına neden olduğu için yoğun 

ve sık yerleşim dokusu tercih edilir.   

Konutun sahip olacağı form belirlenirken rüzgarın olumlu etkisinden yararlanılabilir 

veya olumsuz etkisinden korunma yolları aranır. Rüzgarın serinletme etkisinden en 

üst düzeyde yararlanmak amacıyla bina kabuk yüzey alanı artırılırken, ısı kaybı 

kaygısı duyulan kuru-sıcak ve soğuk iklimlerde ise yüzey alanını en düşük seviyede 

tutan kompakt bina formları kullanılır. 

Yapının hakim rüzgara göre konumlanışındaki farklılıklar ve hava hareketinin 

davranışı Şekil 2.12.’da şematik olarak gösterilmektedir. Dört parçadan oluşan 

şeklin “A” konumu sıcak-nemli bir iklim bölgesindeki yerleşme için uygun iken, hakim 

rüzgara konutun kısa olan duvarının yönlendirildiği “B” seçeneği soğuk ve sıcak-kuru 

iklim bölgeleri için doğru bir yerleşim olacaktır.  

 

Şekil 2.12 : Yapının konumu ve rüzgar etkisi (Dörter,1994)   

Rüzgarın yerleşim düzeyinde ve yapının konumu ile ilgili alınan önlemlerin yanında, 

bina içinde serinletici etkisinden yararlanmak bazı düzenlemeler yapılabilmektedir. 

Sıcak-kuru iklimin egemen olduğu Đran’ın geleneksel konut mimarisinin vazgeçilmez 

öğesi olan “badgir”, güneşin etkili olduğu saatlerde iç mekanda oluşan sıcak ve pis 

havayı hava hareketi sonucu binadan uzaklaştırma ilkesi temeline dayanır (Şekil 

2.13). Boyut ve kesitindeki hücre sayısı ile değişkenlik göstererek havalandırma 

işlevi bakımından bir çok çeşiti olan badgir, yüksek termal kütleye sahip yapı 

malzemesi ile yapılmış yüksek uzun taş kulesi yardımıyla gece saatlerinde dış 

ortamdaki serin havanın iç mekana girmesini engeller (Şekil 2.14). Günümüzde ise 

benzer bir mantıkla yapılan ısısal baca (thermal chimney) uygulamasında yapı 

dışındaki taze ve serin hava, yaratılan hava hareketi ile yapı içine alınmaktadır 

(Azami, 2005; Esin, 2008) 
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Şekil 2.13 : (solda) Isısal baca-thermal chimney kaynak: (Esin, 2008); (sağda) 
Badgir, kaynak:  http://archnet.org/, Nisan 2007 

      

Şekil 2.14 :  Badgir’in gece ve gündüz saatlerinde çalışma ilkesi (Azami, 2005) 

Konut tasarımında bulunulan iklim kuşağına bağlı olarak plan düzeyinde yapılacak 

düzenlemelerle hava akımının hızı artırılabilir veya düşürülebilir. Örneğin, duvardaki 

pencerelerin sayısı ve duvar üzerindeki yatay-düşey konumları düzenlenerek 

homojen bir hava akımı oluşturulabilir.  

Havadaki nem oranı ve yağış:  

Havadaki nem oranının insanın fiziksel konforunda ihmal edilemeyecek kadar 

önemli bir etkisi vardır. Hava sıcaklığı ile ortamdaki nemliliğin doğrudan bir etkisi 

vardır. Kişilerin % 40 ile % 60 arasındaki nemlilik koşullarında rahat ettikleri 

bilinmektedir. Sıcaklığın artması, özellikle kuru-sıcak iklim bölgelerinde havadaki 

nemlilik oranını azaltabileceğinden cilt kuruluğu gibi sağlık ve fiziksel konfor için 

istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Diğer yandan, havadaki nem oranındaki artış 
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ise sıcaklığın birkaç derece daha fazla hissedilmesine neden olacağından fiziksel 

konforu olumsuz şeklide etkileyecektir.  

 
Şekil 2.15 : Türkiye’deki yıllık ortalama yağışın alansal dağılımı 

(http://www.meteor.gov.tr, Nisan 2008) 

Yağışlar, bölgenin sahip olduğu iklim koşullarına bağlı olarak konut tasarımında yapı 

formu ve onun biçimlenmesinde kullanılan elemanlar şeklinde etkili olabilmektedir. 

Örneğin yağışın ağırlıklı olarak kar şeklinde olduğu soğuk iklim kuşaklarında kar 

yükü nedeniyle eğimli bir çatı örtüsü söz konusudur. Ülkemizin Doğu Karadeniz 

bölgesi gibi yağmur şeklinde yoğun yağışın olduğu bölgelerdeki konutlarda, eğimli 

çatı formunun yanında yapıyı yağışın etkisinden korumak için geniş saçakların 

varlığı dikkat çeker. Sıcak bir iklimde güneşten korunmak ilk planda etkili iken yoğun 

yağış alan bir bölgede yağış, daha öne çıkan tasarım verisidir.  

Ortamdaki nemliliğin fazla olması bina kabuğunda yoğuşma sorununun ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. Bu soruna yönelik özellikle malzeme seçiminde 

alınacak önlemler bina kabuğunun detayında etkili olmaktadır.  

 

Şekil 2.16 : Türkiye’deki ortalama nispi nem dağılımı (http://www.meteor.gov.tr, 
Nisan 2008) 
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Đklimle Uyumlu Tasarım: 

Ülkemizdeki konutlarda tüketilen enerji, ülkedeki toplam enerji tüketiminin % 36’sını 

oluşturmaktadır. Enerji komisyonu raporlarına göre, halen konutlarda tüketilen 

enerjinin yaklaşık % 35’i konutlarda ısınma için kullanılmaktadır (DPT, 2001). Bu 

sayısal veriler tek başına konut yapıları tasarımında doğal kaynaklara erişimin 

sağlanmasının ne denli önem taşıdığını göstermektedir.  Bir yandan milyonlarca 

insan maddi olanaksızlıklar nedeniyle sağlıklı konutlarda yaşam sürdüremezken, 

diğer yandan yaklaşık 100 bin adet sosyal konut değerindeki bir kaynağın her yıl 

binaların iklimle uyumlu olmaması nedeniyle israf edilmesi, üzerinde önemle 

durulması gereken bir konudur.  

Oral ve Manioğlu iklimle uyumlu tasarım konusunda yaptıkları çalışmada tasarım 

parametrelerini yerleşim ve tek yapı (bina) ölçeğinde iki başlıkta incelemişlerdir. 

Yerleşim ölçeğini, “yer” ve “yerleşme dokusu” (bina aralıkları) olmak üzere iki 

bölümde; tek yapı ölçeğini ise “binanın formu”, “yönlendiriliş durumu” ve “bina 

kabuğu” şeklinde ele almışlardır (Oral ve Manioğlu, 2005). 

Kemal Ahmet Aru’nun Türk şehir dokuları üzerine yapmış olduğu inceleme ile 

geleneksel yerleşmelerin sahip olduğu dokunun oluşmasında bulunduğu bölgenin 

iklim koşullarının temel belirleyici olduğunu görmekteyiz. Bu durum iklimsel 

bakımdan farklı bölgelerde yer alan yerleşim dokularında karakter farklılaşmasını 

getirmektedir (Şekil 2.17). 

 

Şekil 2.17 : Geleneksel yerleşimlerdeki doku-yoğunluk ilişkisi (Aru,1998) 

Aru’ya göre (1988), iklim koşullarının Anadolu’daki geleneksel yerleşmelere olan 

etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz; 
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� Çok sıcak ve soğuk iklimlerde; sık içine kapalı yoğun dokular söz konusudur. 

Çok sıcak ve çok soğuk iklim koşullarının hakim olduğu bölgelerde konutlar 

birbirlerini iklimsel etkilerden korumak amacı ile yoğunlaşmışlardır. Her iki 

bölgede ısı korunumu için ortak amaç, dış ortamdaki aşırı sıcaklık 

değerlerinden bina yüzey alanını azaltarak korunmaktır. Bir başka deyişle 

konutun bulunduğu arazinin güneş ışınımı kazancını düşürmek 

hedeflenmiştir. Bu bölgede hava sıcaklığının yüksek ve kuru olması 

nedeniyle rüzgarın (iklimlendirme yapmadıkça) kişinin fiziksel konforuna bir 

katkısı yoktur. Bu tip bir sıkışık yerleşim, aynı zamanda kışın sert esen 

rüzgar nedeniyle iç mekandaki ısının daha fazla düşmesine engel olur. 

Türkiye’den Mardin ve Urfa kentleri; yurtdışından kuzey Afrika ülkeleri ve 

aynı iklim kuşağında yer alan bazı Arap ülkeleri örnek olarak verilebilir. 

Sıcak-kuru bir iklim kuşağında gece saatlerindeki serin hava çökmesi 

nedeniyle vadi tabanları en uygun yerleşim yeri olarak gösterilmektedir 

(Olgyay, 1967) 

� Ilıman iklimlerde; seyrek, açık ve az yoğun yapı adaları içinde, büyük 

boşlukları olan kent dokuları söz konusudur. Burada dış ortam sıcaklığından 

korunmak kadar havadaki fazla nemlilikten kurtulmak, fiziksel konfor için 

önem taşır. Hava hareketlerinin buharlaşmayı hızlandırıcı etkisine temel 

düşüncesi ile, rüzgarın yapı içine alınmasına olanak veren düzenlemeler 

yapılmıştır.  Yapıların araziye geniş aralıklarla konumlanmasının nedeni, 

doğal havalandırmadan her konutun yararlanabilmesinin sağlanmasıdır 

(Şekil 2.18b) Bu tip bir iklim bölgesinde rüzgarlardan yararlanmak amacıyla 

tepe ve yamaçlara yerleşim uygun olmaktadır. Gece ve gündüz sıcaklık 

farklılıklarının en az düzeyde olduğu bu iklim bölgesinde yaz ve kış koşulları 

da eşit olarak ele alınmalıdır. Safranbolu, Muğla, Ege ve Karadeniz 

Bölgesi’ndeki geleneksel yerleşmeler bu karakterdeki örneklerdir.  

 

Şekil 2.18 : a.Sıcak-kuru iklim bölgesi dokusu ;  b.sıcak-nemli iklim bölgesi dokusu 
(Oral ve Manioğlu, 2005)  
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Şekil 2.19 : Farklı iklim bölgeleri için bulunan uygun bina biçimleri (Olgyay,1967; 
aktaran: Buldurur, 1983)  

Đklimle olan ilişkisi nedeniyle geleneksel konut oluşumlarına tek yapı ölçeğinde 

baktığımızda ise, değişik iklim bölgelerindeki binaların biçimlerindeki farklılaşma 

hemen dikkat çeker. Soğuk bir iklim bölgesinde ısı kaybını en aza indirmek amacı ile 

kompakt formlar söz konusu iken,  nemli-ılımlı bir bölgede olabildiğince kollara 

ayrılmış, ince dar bir geometriye sahip bina formları tercih edilmiştir. Sıcak-kuru bir 

iklim bölgesinde ise yazın hem doğrudan veya yansıyarak gelen güneş ışınımı ile 

daha fazla ısıya maruz kalmamak, hem de gölge elde etmek için avlulu konut tipi 

kullanılmıştır (Şekil 2.19). 

Geleneksel konutlarda iklimin bina biçimlenmesinde olduğu kadar bina kabuğunda 

kullanılan yapı malzemeleri ve yapım sistemlerinin iklime uyumlu oldukları gözlenir. 

Örneğin, gece-gündüz sıcaklık farklılıkların çok fazla olduğu sıcak-kuru iklim 

bölgelerinde yer alan konutlarda, yeterli kalınlıkta taş, kerpiç ve çamur gibi yüksek 

ısı depolama kapasitesine sahip yapı malzemeleri, gecikmeli ısı kazanımından 

yararlanmak için kullanılmıştır. Bu iklim bölgesindeki konutların bina dış kabuğunun 

rengi, güneş ışınını en fazla oranda yansıttığı bilinen beyaz ve ona yakın açık 

renkler seçilmiştir. Soğuk bir iklim bölgesinde ise yeterli kalınlıkta yapılan duvarlarda 

tersine daha koyu renkler tercih edilmiştir. Ilıman-nemli bir iklimde ise ısının 

depolanması istenmediğinden en az kalınlıkta duvar fiziksel konfor için yeterli 

olmuştur (Rapoport, 1969). 

Sıcak-kuru bir iklim bölgesindeki pencereler, gün içinde iç mekana doğrudan veya 

yerden yansıyarak gelen güneş ışınları sonucu daha fazla güneş ışını kabul 
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etmemek için küçük yapılırken, nemli-sıcak bir iklimde iç mekandaki rahatsız edici 

nemliliğin doğal havalandırma ile dağıtılması amacıyla yüksek tavanların izin verdiği 

ölçüde büyük pencereler tercih edilmiştir.  Soğuk bir iklim bölgesinde ise kış 

aylarındaki iklim koşullarını öne çıkartan önlemler alınacağından pencerelerin küçük 

tercih edildiğiniz gözlemleriz.  

Geleneksel konutların çatı örtüsünün formu ve malzemesi de bulundukları iklimle 

uyumlu olacak şeklide yapılmıştır. Bol yağış alan soğuk ve ılıman bölgelerde çatı 

genellikle ahşap konstrüksiyon ile belirli bir eğimde yapılırken, sıcak iklim bölgesine 

sahip bölgelerde ise bina kabuk yüzeyini azaltmak ve bu yolla daha fazla ısı 

kazanımına engel olmak düz teras çatı formunda çözümler kullanılmıştır. Düz çatı 

formu diğer yandan ısı depolama yeteneğine sahip olabilecek bir kalınlık elde etmek 

için de uygundur.  

 

Şekil 2.20 : Farklı bina tipleri içindeki bir konutun yüzey alanı/hacim oranları (Müller, 
2002) 

Binaların kabuk yüzey alanı/hacim oranı ile ısı kaybı arasındaki ilişki Şekil 2.20.’de 

gösterilmektedir. Şekilden alçak katlı ve kompakt bir forma sahip olmayan konutların 

ısı kaybının daha fazla olacağı anlaşılmaktadır. Bir konutu şematik olarak dikdörtgen 

prizması olarak kabul ettiğimizde, bu prizmanın yanal yüzeylerinin dış ortamla 

doğrudan temas edip etmemeleri, Müller’in şeklinde yer alan konutların ısı kaybının 

oranını belirlemektedir.  
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Şekil 2.21 :  Binaların diğer yapılara göre konumları (Yılmaz, 2005) 

Konutların eşit bir şekilde yinelenebilir enerji kaynağı olan güneş ve rüzgardan 

yararlanabilmesi, birbirlerini gölgede bırakmamaları, bir başka deyişle doğal 

kaynaklardan yararlanmalarına olanak vermek için araziye yerleşimin uygun bina 

aralıkları ile dikkatle yapılması gereklidir (Şekil 2.21 ve Resim 2.5).  

 

Resim 2.5 : Muğla-Đkiztaş yerleşmesi (Aran, 2000) 

2.2.1.3. Manzara  

Manzara, geçmişte geleneksel yerleşimlerde olduğu kadar günümüz nitelikli konut 

yapıları ile büro ve otel gibi ticari amacı olan yapıların yönlenmelerinde çok öncelikli 

yeri olabilen bir tasarım verisidir. Yerleşim olarak yamaca konumlanmış konutlar ile 

göl, deniz, orman gibi doğal peyzaj güzelliklere sahip alanlardaki konutların 

tasarımında (güneş ışığı almak açısından uygun durumda olmasalar da) manzaraya 

yönlenme kullanıcı tarafından tercih edilmektedir.   

Geleneksel yerleşimlerde elverişli koşullar olduğunda tercih edilen bir yükseltinin 

güneye bakan yamacına olan yerleşiminde, manzara konutun yönlenmesinde 
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belirleyici olmuştur. “Sırtı karada gözü ovada” deyişi geleneksel konut yerleşmesinin 

hem eğimli bir alanda gerçekleşeceğini, hem de yönlenme biçimini belirlemektedir.  

Eğimli arazilerde manzaraya yönelme, genellikle arazinin alçalarak yayılmasının 

sağlandığı geniş görüş alanı yönündedir. Yön elverişsiz olsa bile, odaların ya da 

sofanın manzaraya dönük olması, Anadolu evinin değişmez ilkesidir. Elverişsiz 

yönün etkileri, uygun ayrıntı çözümleriyle giderilir. (Sözen ve Eruzun, 1992). Resim 

2.6.’da birbirine 90 derece dik iki yamaçtaki konutların iklimsel uygunluk bakımından 

uygun yönü bir kenara bırakıp aynı manzaraya göre konumlanmış olduğu 

görülmektedir. 

 

Resim 2.6 : Manzaranın belirleyici olduğu Bodrum’da bir yerleşim  (Aran, 2000) 

Geleneksel yerleşmelerde manzaraya yönlenme genellikle açık bakılarla (vista) 

gündeme gelse de ulu cami, kilise, medrese ve külliye gibi sivil ve dini yapılar ile 

meydanların varlığında kapalı bakılar yönlenilecek yapılar olarak önem kazanır.   

Geleneksel yerleşimlerde içe dönük yaşantı ve henüz arsa değerlerinin maksimum 

arsa kullanımını gerektirmemiş olması yapıların sokağa yönelerek biçimlenmelerini 

gereksiz kılmıştır. Konutun sokakla olan ilişkisi yapıya giriş alma ana amacından 

uzaklaşmamıştır. “Bu durumda sokağı temel veri kabul etmeyen konumlanma 

sonucu, bazen yola kayıtsız bir şekilde duvarların ardında, dar ya da enli bahçelerle 

yoldan ayrılmış, bazen yol üzerinde, bazen de arsanın yola bakan kısmının yarısını 

konuttan diğer yarısını bahçe duvarlarının oluşturduğu, tek düze dizgiden uzak, 

hareketli, süprizli arayüzler oluşmuştur (Evyapan, 1981). Bu konumlanma mantığı, 

yapıların güneşe, rüzgara ve manzaraya göre yönlenmelerine olanak tanımaktadır. 

Evyapan’a göre, elde edilen bu esneklik ile bahçeler yapının ana yaşam mekanları 

ile birlikte genellikle güney ve doğu gibi konut için ideal yönlere bakabilmektedir.  
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2.2.1.4. Bitki örtüsü ve toprak yapısı 

Konut yapılarının tasarımında etkili olan doğal verilerden olan çevredeki bitki örtüsü, 

psikolojik yararlılıkları yanında konutun yakın çevresinde oluşan mikroklimaya da 

önemli katkıları vardır. Diğer doğal verilerde olduğu gibi konutun bulunduğu iklim 

kuşaklarına bağlı olarak bitki örtüsünden bilinçli bir şekilde yararlanılmalıdır.   Güneş 

veya rüzgar gibi iklimsel koşulları belirleyen temel etkenlerden yararlanmak veya 

korunmak için bitki örtüsü kullanılmaktadır. Bitki örtüsü ile yapılacak 

düzenlemelerde, yerleşimin bulunduğu enlem ve mevsimsel koşulların değişen 

fiziksel konfor gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır.  Konut çevresindeki 

bitkisel peyzaj düzenlemelerinin iç mekandaki hava akımına olan katkısı şekil 

2.22.’de şematik olarak gösterilmektedir. Rüzgar kontrolüne dayalı bu tip önlemler, 

hava akımını iç mekana yönlendirmeyi veya ısısal konfor nedeniyle soğuk rüzgardan 

binayı korumayı amaçlamaktadır.   

      

Şekil 2.22 : Yakın çevredeki bitki örtüsünün hava akımına etkisi (Hillman ve 
Schreck, 1983) 

Bitki örtüsünün tek yapı ve özellikle yerleşme boyutunda kullanılmasına bir başka 

örnek ise gürültü kirliliğine karşı yapılabilecek düzenlemelerdir. Bitki örtüsü sahip 

olduğu fiziksel yapısı nedeniyle taşıt yolu gibi yakın çevrede oluşabilecek havadaki 

tozlanmaya karşı filtreleme yapabilmektedir.  

Sıcak-kuru iklim bölgelerinde ve özellikle yaz aylarında güneşin yakıcı etkisinden 

rahatsızlık duyulan diğer bölgelerde konut yakın çevredeki bitki örtüsü güneş 

ışınımını önemli ölçüde perdelemektedir.  Buna ek olarak bitki örtüsü buharlaşma ile 

ortamdaki nemliliği artırmakta ve hava sıcaklığını düşürmektedir. Soğuk dönemde 

yakın çevredeki ağaçların güneş ışınımına engel olmaması için bunların kışın 

yapraklarını döken cinsten seçilmesi gereklidir.  

Konut tasarımında yapısal peyzaj elemanlarının iklime uyumlu bir şekilde 

kullanılması ile iklimsel yararlılıklar elde edilebilir. Malzeme ve doku yönüyle uygun 
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peyzaj elemanları kullanarak yapı yüzeylerinin veya konut çevresindeki açık 

alanların gölgelenmesi, yapısal peyzaj elemanlarının bu anlamdaki kullanımına 

örnek olarak verilebilir (Givoni, 1998). Geleneksel konut ve yerleşim oluşumlarında 

yüksek avlu duvarının gölgeleme elemanı olarak kullanıldığı bilinmektedir. Sıcak-

kuru iklim bölgelerinde gördüğümüz selsebilli eyvanlar da ortamın nemliliği artırıp bu 

yolla sıcaklığını düşürmek için kullanılmıştır.  

2.2.2.    Kültürel verilere ilişkin kavramlar ve tartışma 

Tüm gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de yaşanan ulusal kimliği 

koruma ve aynı zamanda ekonomik yönden gelişmiş toplumlar düzeyine ulaşma 

ikilemi ancak kültürel ve geleneksel çözümlerin çağdaş yorumlar çerçevesinde 

değerlendirilmesi ile sağlanacaktır. “Mahremiyete sahip, doğa-mahalle-toplum 

ilişkilerinin en yoğun yaşandığı, insancıl, alçak gönüllü ve anıtsal ifadelerini bir arada 

içeren, kullanıcının çevresine ve varlığının bilincine vararak yaşadığı avlulu Anadolu 

konutu yerini çevre sorunları karşısında duyarsızlaşan apartman kütlelerine 

bırakmıştır” (Cansever, 1990). Cansever’in bu tespiti bize, mimarideki kültürel ve 

geleneksel çözümlerin ulusal bir toplumun kimliğini koruma bağlamında önemini 

anlatmaktadır.  

Konut tasarımı sürecinde etkili olması beklenen kültürel verilerin hangi alt 

bileşenlerden oluşması gerektiği konusu, tez içinde kültür, kimlik ve gelenek 

başlıkları altındaki kültürel kimlik gibi bazı temel kavramlar irdelenerek ele alınmıştır. 

Bununla birlikte kültürel veriler için kuramsal bir sınıflama yapma olanağının 

olmadığı bu konuda çok uzun yıllar çalışma yapmış bilim insanlarının görüşlerinden 

anlaşılmaktadır.  Bu nedenle kültürel verilerin alt başlıkları onu tanımlayan maddeler 

şeklinde değil, konuyu anlatan kavramsal tartışma şeklinde verilmektedir.  

Atik ve Erdoğan, Mazumdar & Mazumdar’ın (1994)5 “sosyal değerler ve mimarlık” 

isimli makalesine atıfla mimari ürünü oluşturan mimari değerlerin varlığına dikkat 

çekmekte ve mimari değerlerin de sosyal normların oluşturduğu sosyal değerler 

tarafından etkilendiğine vurgu yapmaktadırlar. Sosyal değerlerin kültür tarafından 

düzenlendiğini, paylaşılan inanç ve fikirler gibi derin ve oturmuş kanaatler olduğunu 

aktarırlar. Bu düşünceye göre, toplumdaki insanların rollerini, birbirleriyle ve çevreyle 

olan ilişkilerini, insanların dünya görüşlerini, inançlarını ve o toplumla ilgili genel 

fikirleri içermektedir ve bu fikirler, daha tanımlanabilir olan sosyal normları doğurur. 

Sosyal değerlerle etkileşim içindeki sosyal normlar ise daha spesifik bilgiler, fikirler,  

5- Mazumdar, S. & Mazumdar, S., 1994, “Societal Values and Architecture: A Socio-Physical Model of 
Interrelationships” Journal of Architecture and Planning Research, Locke Serence Publishing company, 
Inc. Chicago, USA  
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neyin tercih edileceği konusundaki öğütler ve kurallardan oluşur (Atik ve Erdoğan 

2007). Atik ve Erdoğan (2007) araştırma makalesinde6 yer alan çalışmasında 

kültürel değerler olarak da isimleyebileceğimiz sosyal değerleri Din ile Kadın-Erkek 

Đlişkileri ve Konukseverlik, ve Gayrı-Müslim Toplumdaki Sosyal Değerler başlıkları 

altında incelemiştir.  

Rapoport, geniş kapsamlı olarak ele aldığı kültürü bileşenlerine ayırarak, kültür ve 

insan davranışı arasındaki ilişkiyi; dünya görüşü, inanışlar, değerler imge ya da 

şemalar ve yaşam şekilleri, eylemler zinciri olarak soyuttan somuta bir süreç ile 

açıklanmaktadır. Tüm çalışmalarında, kültür kavramının konut formu ve tasarımdaki 

rolü üzerinde önemle duran Rapoport, yaptığı üç temel kültür tanımından ilk ikisinin 

konut ve çevresi ile doğrudan ilişkili olduğunu vurgulamaktadır. Rapoport’a göre 

konut formunu etkileyen temel kültür bileşenleri; 

� Genel olarak değerler ve imgeler 

� Dini inançlar 

� Aile yapısı 

� Sosyal organizasyonlar 

� Bireyler arasındaki sosyal ilişkiler 

� Yaşam şekli    (Turgut, 1990) 

Turgut (1990) Altman’ın konut araştırmalarını, tarihsel ve kültürel bir perspektifte ele 

aldığını belirterek konutu kültür ve çevre ilişkilerinin bir yansıması olarak incelediğini 

aktarır.  Altman’a göre kültürel etkenler aşağıdaki gibidir; 

� Dünya görüşü 

� Çevresel bilişim ve algılamalar 

� Mahremiyet düzeni ve diğer değerler 

� Sosyal yapılar ve aile yapısı      

Hangi kültürel bileşenlerin ve değişkenlerin konutun oluşumunda hangi ağırlıkta 

etken olduğu araştırma konusunun sınırlarını belirlemesi yönüyle önem 

taşımaktadır. Bu değerlendirmeler ışığında temel olarak Turgut’un benimsediği ve 

aşağıda daha detaylı şekilde açıklanan kültür bileşenleri, bu çalışma kapsamında 

aynı alt başlıklarla ele alınması uygun bulunmuştur. Turgut, dini inançları genel bir  

 
6- Geleneksel Konut Mimarlığını Etkileyen Sosyo-Kültürel Faktörler: Edirne’de Şinasi Dörtok Evi- 
http://fbe.trakya.edu.tr/tujs/arsiv/2007-1/8-1-2006-223.pdf 
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yaklaşımla öncelikli başlık olarak almışken, bu araştırma çalışmasında seçilen 

alanda dini inancın konut tasarımında belirgin bir etkisi olmadığı gözlenmiştir. Buna 

karşın, Mardin’in çok kültürlü ve inançlı yapısı nedeniyle sahip olduğu toplumsal 

yapının daha öncelikli incelenmesini gerektirmiştir;  

� Çevresel imgeler (kişisel deneyim; eğitim; inanç yapısı; mahremiyet vb. gibi 

değer yargıları) 

� Toplumsal yapı (etnik yapı ve dil) 

� Aile yapısı, akrabalık norm ve kuralları (nüfus ve demografik yapı; aile 

büyüklüğü) 

� Konuta ait yaşam şekli (geleneklere uygunluk; komşuluk ilişkileri)  

2.2.2.1. Çevresel imgeler 

Kullanıcı grubunun konut formuna ve yaşam şekline ait dünya görüşleri, değerler ve 

ideallerin oluşturduğu imgeler oldukça önemlidir. Değer ve inançlarla bütünleşerek 

çevrenin karmaşıklığını basite indirgeyen imgeler, algılanan dünya ile gerçek dünya 

arasındaki bağı oluşturmaktadır. Geleneksel değerlerin tartışılmadığı, kutsallığın çok 

önemli olduğu toplumlarda çevresel imgelerin tüm ölçeklerde çevreye yansıdığı 

görülür (Rapoport, 1977, aktaran:Turgut, 1990). 

Yaşanılan çevreye bakıldığında; çevrenin kentsel mekanda büyük ölçekte yapılmış 

bir mimarlık ürünü olduğu görülür. O çevrede uzun süre yaşayanlar, çevreye ilişkin 

anılar ve anlamlardan oluşan bir imgeye sahiptir. Çevresel imge adı verilen bu 

zihinsel harita, gözleyen ve gözlenen (çevre) arasında iki yönlü bir iletişim 

sonucunda oluşur. Çevre farklılık ve ilişkileri sunar, gözlemci algıladıkları 

doğrultusunda seçer, düzenler ve anlamlı kılar. Lynch, çevresel imgenin üç bileşen 

ile analiz edilebileceğini belirtir. Bunlar: 

a. Kimlik;   b. Strüktür;   c. Anlam’dır.  

Kimlik, burada bireysellik, tek ve özgün olma anlamındadır. Đmge kavramı, nesnenin 

diğer nesnelerle veya gözlemcilerle olan üç boyutlu veya model şeklindeki ilişkilerini 

içerir ki bu da ikinci kavram olan strüktürü açıklar. Son kavramdan ise, nesnenin 

pratik ve duygusal olarak gözleyici için bir anlama sahip olması gerektiğini anlarız 

(Lynch, 1960; aktaran: Balamir, 1996). 

Gür’e göre, bir ailenin dünya görüşü üyesi olduğu ulusun dil, din ve siyasi tarih 

temelinde etkilenerek değerlerini ve tutumlarını belirlemektedir. Kısaca “sosyal ve 

kültürel bellek” olarak tanımladığı bu olgu, kültürel kalıtımla açıklanabilir (Gür, 2000).    
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Đnsanların “çevresel seçimlerindeki tercihleri”, “kişisel deneyimleri” ile birleşerek 

kültür kavramında ve insan-mekan etkileşiminde önemli yer tutmaktadır. 

Đnsanların çevresel seçimlerindeki tercihleri; 

� Çevresini değiştirmesinde kararlarını etkileyen “toplumsal kurallar” ve 

“paylaşılan ortak değerler” dir. 

Kişinin deneyimi; 

� Kişinin çevresel deneyimi 

� Bilgisi 

� Öğrenimi 

� Tutum ve değerlerinden oluşur. (Rapoport, 1969, aktaran: Turgut, 1990). 

Turgut çalışmasında (Turgut,1990) konut formunun oluşumundaki yeri ve önemi 

açısından çevresel imgeleri, konuta ait bilişsel şemayı geliştiren, toplumun ortak 

değerleri, idealleri ve biçimsel tercihlerinin oluşturduğu imgeleri, kültür bileşenleri 

kapsamında ele almıştır.  

Gerek geleneksel ve gerekse günümüz yerleşimlerinde, dini inançların insan 

davranışı ve mekan formu arasında doğrudan bir ilişki olduğunu şeklinde bir 

genelleme yapabilmek için yeterince veri bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ev 

içinde dinsel gereksinimlerini yerine getirmek için bir oda veya köşe ayrılması zaman 

zaman görülebilen bir olgudur.  

Çin’in kırsal bölgelerinde yaşayan halkın, doğaüstü güçlerin inancı ile evlerini ve tüm 

yerleşimi yönlendirdikleri bilinmektedir. Yine Çin’deki günümüzde iç huzur ve 

konforla ilişkilendirilen “Feng Shuei” sisteminin altında dinsel sebepler yatmaktadır. 

Bu sistem tümüyle sahip olunan kültür ile ilgilidir ve evlerin biçimlerine, 

yüksekliklerine ve arazi üzerindeki konumlarını, hatta yerleşimin yönünde etkili olur. 

Benzer bir sistem de Japonya’da vardır. Đlahi güçler nedeniyle bir konuttaki giriş, 

mutfak ve tuvalet asla kuzey-doğu ve güney-batı yönlerine konumlandırılmaz. Bazen 

bir tuvalet evin diğer önemli mekanları yerine harika bir manzaraya yönlendirilebilir   

(Rapoport, 1969).  

Ülkemizde ise halen Đslam dinine ait ibadet yapılarının yönlenmesinde oldukça etken 

olan bu olgu, Osmanlı döneminde hatırlı ailelerin konak gibi büyük ölçekli konut 

tipinde haremlik ve selamlık gibi mekanların oluşumunda etkili olmuştur. Yine, Đslam 

dinindeki uygulamaya ilişkin geçmişte yapılan yorumlamalar sonucu kafes olarak 

isimlendirilen yapı elemanları ile oda içinin sokağa karşı perdelenmesi bilinmektedir.   
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Mahremiyet: 

Gür mahremiyeti, toplumsal içerikli bir tanımla ile “bir kişinin veya grubun ortamı ile 

kurmak istediği toplumsal ilişkilerde denetim hakkını elde tutması veya elde tutma 

isteği” şeklinde tanımlar. Her insan, sosyal norm ve kültürel değerlerden etkilenerek 

oluşan farklı bir mahremiyet tanımına sahiptir.  Görsel, kokusal, işitsel gibi algısal 

mahremiyetler konusunda kültürel tepkilerin bir toplumdan diğerine 

değişebilmektedir (Gür,1996). Bu nedenle, farklı kültüre sahip olan kişiler için 

tasarlanacak konutlara ait mekanların tasarımında ve detaylandırılmasında 

farklılıklar olabilecektir.  

Gür, mahremiyeti kişilerin diğer insanlarla olan ilişkileri temelinde değerlendirerek 

kişisel, bireysel, toplumsal ve kamusal olmak üzere dört bölümde incelemektedir. 

Birey ve diğer tüm insanlar arasındaki ilişkiler için “kişisel mahremiyet”; aile içi 

ilişkiler için “bireysel mahremiyet”, aile-konuk, aile-komşu, iş arkadaşları arasındaki 

sosyal ilişkiler için “sosyal mahremiyet”; ve yabancılar arasındaki geçici 

beraberliklerde “kamusal mahremiyet” söz konusu olur (Gür, 1996). 

Konut tasarımında bir veri olarak düşünüldüğünde mahremiyet psikolojik ve fiziksel 

boyutları ile ele alınmaktadır. Konut tasarımında, görsel, kokusal ve işitsel olmak 

üzere üç mahremiyet türüne karşı plan düzeyinde ve/veya yapı malzeme ve 

detayları ile önlemler söz konusu olur. Görsel mahremiyet, basit anlamı ile ele 

alındığında dış çevrede bulunan yabancı insanların evin içi veya bahçeyi 

görememesi ile sağlanırken, işitsel mahremiyet ev içindeki konuşma ve seslerin 

başkalarına ulaşmasını engellemekle başarılır.  

Gür (1996), Đslamiyet’in (ortaya çıktığı dönemdeki koşullara göre yorumlandığında) 

mahremiyet anlayışına etkisi ise; 

� Ailenin içi yaşantısının yabancılardan gizlenmesi 

� Aile bireyleri arasında ve çeşitli toplumsal durum ve konumlara farklı 

cinsiyetten olan kişilerin bir arada bulunmasına getirilen sınırlamalar şeklinde 

özetlemektedir.  

Ancak, Geleneksel Anadolu konutunda mahremiyet kavramının sadece Đslamiyet’ten 

etkilenmediği Orta Asya inançları ve göçebe yaşamına dayana “içe dönüklük” 

kavramından etkilenerek konutu biçimlendirdiği de savunulmaktadır (Gür, 1996). 

Gelenekler, Örf ve Adetler:  Gelenek sözcük olarak “kültür ile ilgili olan ve önceki 

nesillerden devralınanlar” ve “birikmiş/biriktirilmiş deneyimler ve bunların sürekli  
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kullanımı”7 şeklinde ifade edilmektedir.   

Özer, “geleneğin, tarihsel sürecin içerisinde geçmişten gelen, fakat hala geçerli olan, 

hatta güncel olan diyebileceğimiz faaliyetleri, sonuç olarak da olayları, töresel 

alışkanlıkları, nesneleri kapsadığını “ifade eder (Özer, 1979). 

Turgut ise geleneklerin, toplumsal deneyimler, öğretiler, görüşler, inançlar, tutumlar 

gibi öğelerden oluştuğuna vurgu yaparak, (sözlü olarak kuşaktan kuşağa             

aktarılan) bu öğelerin, toplum üyeleri arasında normlara dayalı bir baskı yaratarak 

davranış örüntülerini belirlediğini düşünmektedir. Bu görüşe göre gelenekler, “yazılı 

olmayan, anonim” hükümler olarak da tanımlanabilmektedir. Toplumlara göre 

değişen yemek alışkanlıkları, giyim, evlilik ve cenaze törenlerine ait özellikler 

geleneklere örnek olarak verilebilir (Turgut,1990). 

2.2.2.2. Toplumsal yapı 

Akıncı, toplumsal yapıdan toplum içi ilişkiler anlaşıldığı gibi, diğer yandan ilişkileri 

yönlendiren ideolojileri de içeren karmaşık bir bütün olduğunu ifade eder. Buna göre 

bu bütün içinde toplumun ortak olarak benimsedikleri tavırlar/anlayışlar olarak 

tanımlayabileceğimiz toplumsal değer yargıları da bulunmaktadır. Toplumsal yapıyı 

alt yapı ve üst yapı olarak iki ayrı bölümde incelemek mümkündür. Ekonomik 

öğelerden oluşan alt yapı, üretim ile mülkiyet arasındaki ilişkileri anlatırken; üst yapı, 

alt yapı ile tanımlanamayacak olan din, ahlak, siyaset gibi ilişkileri içermektedir 

(Akıncı, 2000). 

Đbrahim Yasa, bir ülke, kent veya herhangi küçük bir yaşama biriminde yaşanan 

değişimin, toplumsal değişime neden olduğunu ve sonuçta yapısal bir değişim 

sürecine gidileceğini belirtir. Buradaki yaşanan değişim tüm toplumlarda benzerdir, 

bununla birlikte aile, din, dil v.b. üst yapı verileri ile farklılaşabilmektedir. Bu noktada 

ise, özellikle üst yapı verilerinin konut oluşumuna olan etkisi önem kazanmaktadır. 

(Akıncı, 2000).  

Toplumsal yapıyı oluşturan altyapı verilerindeki farklılıklar olsa da, yemek yeme gibi 

bazı alışkanlıkların aynı topluluk üyeleri içinde değişmediği de gözlenmektedir. 

Kişilerin ekonomik yeterliliklere dayalı böyle bir durumun konut oluşumuna etkisi, 

mekan kullanımı yönüyle “öz” de aynı etkiyi yapmakta, belki mekan boyutlarında bir 

farklılık olabilmektedir.  

 

 

7- Conscise Oxford Dictionary, Oxford, Clerendon Pres, 1954, s.1353 
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2.2.2.3. Aile yapısı, akrabalık norm ve kuralları  

Turgut, evlilik ve aile kurumlarının akrabalık sisteminin birer parçası olması 

nedeniyle “aile yapısı, akrabalık norm ve kurallarının” kültürel bir bileşen olarak 

incelenmesini gerektiğini düşünmektedir. Toplumsal rol ve görevlerin cinsiyetle 

tanımlanması da, bu açıdan aile-akrabalık konusunun tamamlayıcısı niteliğindedir 

(Güvenç, 1985, aktaran:Turgut, 1990).  

Toplumsal yapıda etkili olan gelenek, örf ve adetler, aile ve toplum içinde kişilerin 

birbirleri ile ilişkilerini, statüye önem verme, konukseverlik ve büyüğe saygı gibi 

değerleri getirmiştir. Bu değerlerin konut mekanına yansıması ise, oda içinde oturma 

düzenine etki etmesi ve köşk oda, baş oda v.b. mekanların oluşturulması şeklinde 

olmuştur.  Konukseverliğin çok önemli olması, plan şemasında konuk odaları 

oluşturulması kavramını getirmiştir. Süsleme gibi en fazla özen gösterilen misafir 

odaları, manzara ve yön olarak da çoğu zaman en iyi konuma sahiptir. (Kızıl, 1978). 

Geniş aile sisteminden çekirdek aile sistemine geçiş örneğinde olduğu gibi günün 

koşullarının gerektirmesi sonucu aile yapısındaki radikal değişimler, mekan 

gereksinimini ve kullanım biçimini etkilemektedir.  

Kişilerin içinde bulundukları yaş evreleri, konut tipi ve büyüklüğünün seçiminde 

önemlidir. Kişilerin yaşlılık, bekar veya çocuklu-çocuksuz evli olma durumları, konut 

ve içindeki mekanlara ilişkin beklentilerinde değişiklik yaratmaktadır. Bu 

gereksinimler fiziksel olabileceği gibi açık mekanları tercih etme ve manzara verisi 

gibi psikolojik de olabilir. Gür, ailenin yaşam sürecini genel olarak, yeni evlilik, çocuk 

yetiştirme ve yaşlılık dönemi gibi üç ayrı aşamada ele alır ve bu aşamaların kişinin 

biyolojik yaşıyla koşut olmayabileceğini ancak konut büyüklüğü istemi ile konutun 

dizim ve anlamını da etkilediğini belirtir (Gür, 2000). 

Turgut, çalışmasında; 

� Ev halkının demografik strüktürü, ilişkileri, rolleri 

� Evlilik biçimi ve akrabalık ilişkileri ile kurallarını 

kültür-davranış-mekan etkileşim sistemi içindeki yeri ve önemi yönüyle sistem 

elemanı olarak seçmiştir (Turgut, 1990). 

2.2.2.4. Konuta ait yaşam şekli  

Konuta ilişkin yaşam şeklinin belirlenmesinde, toplumsal yapıyı oluşturan alt yapı ve 

üst yapı öğeleri birlikte etkili olabilmektedir. Kişilerin sahip oldukları işin niteliği ve 

gelir seviyesi genel olarak konutun yeri, konut tipi ve büyüklüğünü 

belirleyebilmektedir. Diğer yandan, kırsal alanda yapılacak bir konut ile kentsel bir 
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bölgede yapılacak bir konut, arsa ve konut büyüklüğü, yapılan işe bağlı olarak 

işlevsel farklılıklar nedeniyle aynı olmamaktadır. Günümüzde, konut ilk yapım 

maliyeti gelirle doğrudan ilişkili olduğundan arsa veya semt seçiminden (müstakil 

konut veya çok katlı konut gibi) konut tipinin ve yapım sisteminin belirlenmesine 

kadar birçok alanda etkendir.  Gelir seviyesi arttıkça, aynı mekan içindeki 

eylemlerdeki çeşitlilik ve katılımcı sayısındaki değişme nedeniyle gereksinim 

duyulacak alan da artmaktadır. Diğer yandan aynı mekan için fiziksel konforu 

sağlayabilmek, belirli bir işletme maliyeti getirdiğinden mekansal büyüklük 

tercihlerinde değişme olabilmektedir.  

Konut kullanıcılarının sosyo-kültürel yapılarındaki farklılıklar, gelir düzeylerindeki 

değişimden bağımsız olarak konuta ait yaşam şeklini de farklılaştırmaktadır. Konut, 

içinde barındırdığı mekanlara ilişkin işlevsel ve kültürel anlamlar yanında, konutun 

formu, kullanılacak yapı malzemelerinin seçimi ve mekan büyüklüğünde belirleyici 

olarak toplum içinde bir statü göstergesi olabilmektedir.  

Turgut’a (1990) göre, “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. Mutfak ve yaşama mekanlarının 

kullanımına ilişkin toplumlara göre farklılık gösterebilen adet ve alışkanlıklar, konut 

içi yaşam şekline örnek olarak verilebilir (Turgut,1990). 

Gür, Turgut’un (bireylerinin zaman ve mekan kullanımları ile sınırladığı) bir ailenin 

yaşam biçimini, kullanıcının sosyo-ekonomik statüsü, ailenin yaşı ve buna bağlı 

olarak toplumsal yaşamda oynadığı rolleri, ailenin değer yargıları, tutumları, hane 

halkı büyüklüğü, kimlik kanıtlama mekanizmaları ve davranış zenginliğini de 

ekleyerek daha geniş bir perspektifte ele almıştır (Gür, 2000). 

2.2.2.5. Kültür 

White kültürü, en geniş kapsamı ile insanın yaptığı, yarattığı her şey olarak 

tanımlanmaktadır. Kültür, üretim, ulaşım, iletişim, teknoloji gibi maddi kültür 

bileşenleri ile örf, töre, adet, görenek, idealler gibi manevi kültür bileşenlerini içine 

alır (White, 1959). 

Rapoport kültürü, doğal şartları şekillendiren, bazen geri plana atan ve aynı 

zamanda belirli bir bölgede bütünleyici bir özellik gösteren; sosyal sistemin zeminini 

oluşturan kavram olarak tanımlar. Ona göre kültür, insanı insan yapan her şeydir. 

(Rapoport, 1969)  
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Toplumbilimsel bir gözle Kongar kültürü, bir toplumun üyesi olarak, insanın 

kazandığı bilgi, sanat, gelenek-görenek ve benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıkları 

içine alan karmaşık bir bütün olarak tanımalar. Yani kültür, öğrenilmiş, saklanmış ve 

öğretilen; eğitimle yeni kuşaklara aşılanan bir içeriktir (Kongar, 1972). 

UNESCO 1988-1997 dönemini  “Kültürel gelişmenin Dünya On Yılı” ilan etmişti. Bu 

programının en can alıcı noktalarından biri de, kültür kavramının geleneksel, dar 

sınıf tanımlamalarından kurtarılması ve insanın bütün davranış ve düşüncelerinin, 

değer ve inanç sistemlerinin, dünyayı algılama ve değerlendirme biçiminin, kültürün 

ana öğeleri olarak saptanmasıdır (Mazlum, 1989). 

UNESCO, kültür mirasını sadece sanat yapıları ya da mimari biçimlerle sınırlı 

görmemektedir: Diller, manevi, ahlaki ya da estetik değerler; beslenme, giyinme 

alışkanlıkları gibi yaşanan kültür de bu mirasın kapsamı içindedir. Đnsanların ve 

toplumların bu mirası korumak ve yaşatmak için gösterecekleri çabalar 

desteklenmelidir (Mazlum, 1989). 

Đnsan-çevre etkileşiminde ele alındığında kültür kavramı, çevrenin biçimlenmesi 

açısından büyük önem taşımaktadır. Turgut, Altman’ın insan-çevre etkileşimi 

kapsamında kültür kavramını çeşitli temel özelliklerine ayırarak tanımlamaya 

çalıştığını aktarır. Buna göre kültür; 

� Đnançlar ve algılamalar, değerler ve normlar; grup veya toplum davranışları 

ve alışkanlıkları setidir.  

� Belirli bir grup tarafından ortak görüş olarak paylaşılan, biliş, hissediş ve 

davranışları belirlemek için kullanılır. (Hıristiyan dininin batı kültürlerinde 

ortak bir inanış olması gibi) 

� Ortak inanışlar, değerler ve davranış biçimlerinin bir nesilden ötekine 

aktarılmasıdır. 

� Fiziksel çevrede belirir; konut, yerleşme ve tüm yapay çevreler, kültürel 

değerleri yansıtması olgusudur” (Turgut, 1990). 

Gür (2000), ise bir bölgenin kültürünü genel olarak tanımlamak ve tanımak için 

kültüre özgü şu maddelerin incelenmesi gerektiğini ifade eder: 

� Kültürü saran çevrenin iklimsel ve topoğrafik özellikleri 

� Kültürde yaygın olarak kullanılan dil 

� Çoğunluğun taşıdığı dini inanç, kozmik inanışlar ve simgesel dizgeler 

� Kültürde egemen aile ve akrabalık yapısı 

� Yiyecek alışkanlıkları ve yeme tarzı 
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� Kültürün statü belirtme araçları, kastlar ve sosyal tabakalaşma 

� Tavır ve diğer sözsüz anlatımlar 

� Biliş şeması 

� Davranış mekanizmalarının işleme biçimi ve ayrıntıları 

� Toplumsal ilişki normları 

� Çalışma, ortak iş yapma, iş güvencesi, ticari alışkanlıklar 

� Genel üretim biçimi ilişkileri 

� Gelenekler, ahlaki, töresel ilişkiler, ideal kurallar, normlar 

� Yerleşmiş mekansal normlar   

2.2.2.6. Kimlik 

Gür, kimliğin Türkçe ve Đngilizce anlamları ile ilişkili olarak “karakteristik” (ayırıcı 

özellik) ile “aidiyet” anahtar kavramlarının ön plana çıkarabileceğini belirtir. Aidiyet 

ise, insanın kendisini belli bir kültüre ve coğrafyaya ait hissetmesinin insan varlığı 

üzerindeki yapıcı etkisidir” (Gür, 2007). 

Balamir Türkiye’de mimarlık tartışmalarının merkezini oluşturan kimlik sorusunun, iki 

eksende sorgulandığını ifade etmektedir. Buna göre ilki, mimari ürünün kültürel 

kaynağı ile ilgili olarak, ‘doğulu-batılı’, ‘ulusal-evrensel’, ‘geleneksel-çağdaş’ gibi bir 

üslup tartışmasıdır ve hangi tarihe, coğrafyaya ait olunacağı sorusunun mimari 

karşılığı aranır. Đkincisi ise, mimari ürünü diğerleri arasında farklı kılacak dil 

arayışlarının türünü, bir başka deyişle öznelliği tartışır. Balamir, iki tartışmanın da 

“ürünün ideolojik çağrışımlarını konu edinirken, ne üretilen nesnenin, ne de üreten 

öznenin kendi varoluşları ile ilgili olarak sorgulama yapılmadığına” dikkat çeker. 

Üsluptan bağımsız olarak ortaya çıkan ürünün vasatlığına neden olarak (Müşteri, 

Đmar Yasası, Bakanlık koşulları, işçilik vs.) gibi mimarlık dışı etkenler gösterilir. 

(Balamir, 1996). 

Özker’e göre, “toplumumuzda, mimari uygulamaların büyük bir bölümü, üzerinde 

düşünsel bir üretim yapılmadan, hangi bağlamlarda doğdukları gibi, en önemli 

nitelikleri araştırılmadan, çalışılmadan, Batı’da gelişen mimari söylemlerin, sadece 

bir biçim olarak ele alınması ile bina bazında taklit edilmesine yönelmiştir”. 

Geleneksel inanç ve yaşama alışkanlıklardaki değişimin, çağdaş konut ve çağdaş 

kent gibi imgelerdeki değişimlere oranla çok daha yavaş geliştiğine dikkat çeken 

Özker,  bu durumun bir sonucu olarak yeni yapılaşma ve yeni yaşam arasında 

ortaya çıkan çarpık ilişkinin kentlerimizin fiziki gelişmesinde olduğu gibi, kent 

kültürümüzün doğmasında ve gelişiminde karışıklığa neden olduğunu belirtir 

(Özker,1996). 
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Resim 2.7 : Kimlik ve tasarım (yatırım) özgürlüğü (MimarĐST. 2005/3) 

 “Her toplumun tarihi ve ekonomik gelişiminin ortaya koyduğu gereksinimler, bunları 

karşılayan yapı programları ve bu programlarla uzun zaman süreçleri içinde 

bütünleşmiş kültürel özellikler yapı üretimini yönlendirir. Özker’e göre, 

kapitalistleşme evrimini sürecin doğallığı ile yaşayamayan, yapay yönlendirmeler 

sonucunda, geleneksel kimliğinden yer yer kopmuş, yeni bir kimliğe ise henüz 

erişememiş bir toplum olmamız, mimarlığımızın, yapı üretimimizin problemlerinin 

çıkış noktalarından birini oluşturmaktadır”. Mimarlığımızda yaşanan kimlik sorununu 

kapitalist üretim biçimi ile ilişkilendiren Özker, Batı’nın gelişimini ortaya çıkaran 

olguların neler olduğunun araştırılması, irdelenmesi yerine,  biçimsel aktarmalar 

yoluna gidilmesi tüketime dayalı bir kültürün beslenmesine neden olduğunu savunur 

(Özker,1996).  

Akçan, Ülkemizde geleneksel mimari (yerel) ile Modernist düşünce (evrensel) 

arasında var olduğu söylenen gerilimin, karşı söylemler ile farklı bir bakış açısından 

bakıldığında anlamını yitirdiğini ifade etmektedir. Laclau’dan8 yaptığı aktarmada, 

gerek uluslararası olanı yakalamaya çalışan mimarlığın ve gerekse dünya 

konjonktürünün bir noktayı göz ardı ettiği, sadece bir grubun, yani Batının kültürel 

birikiminin gelmiş olduğu nokta, evrensel olanın ifadesi yerine geçirildiği 

vurgulanıyordu.  “Diğer bir deyişle Batı kendi yerelliğini evrenselleştirmişti” (Akcan, 

1996).  

 

 

8-Laclau, E., 1992, “Universalism and the Question of Identity”, October, No:61 
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2.2.2.7. Kültürel Kimlik 

Kortan’a göre yapılar içinde yaşayan, onları kullanan insanların dünya görüşünü, 

estetik tercihlerini, yaşam biçimlerini; bir başka deyişle kültürel kimliklerini açığa 

çıkarır. Kişilerin yaşadıkları mekanları ve çevrelerini sahip oldukları kültüre göre 

düzenlemektedir.  Bununla birlikte kişiler bazen kendi kültürü dışında başka 

kültürlere de özlem duyabilir ve bunu başta kendi konutları olmak üzere kendi 

çevrelerini buna göre değiştirmeye başlar. Kotran yapıların dıştan ve içten 

bakıldığında burada yaşayanların nasıl bir kültüre sahip olduklarının 

anlaşılabileceğini savunur. Mimari eserler ise, ait oldukları tasarım ideolojilerini 

yansıtarak kimlik kazanırlar; Pürist, Fütürist, De stijl, Brütalist, Post Modernist vd. 

yapılar (Kortan, 1996). 

Özer konuya ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile yaklaşarak, henüz endüstrileşmemiş 

veya endüstrileşme halindeki ülkelerin, çeşitli oran ve ölçülerde                                 

Batı’nın 19.YY. deki halini andırdıklarını ifade ederek, ülkemizin de dahil olduğu bu 

grupta özellikle şehirlerin kendi kültürel simgelerini yaratamadıklarını belirmektedir 

(Özer, 1979). 

Kültürel kimliğin mimariye yansımasında şehir plancı ve uygulayıcıların rolüne dikkat 

çeken Erkan, yerleşmelerin (içinde bulunduğu coğrafyanın sahip olduğu özellikleri 

gözetilmeksizin yapılan planlar ve uygulamalar sonucu) kentsel kimlik ve imaj 

özelliklerini kaybettiklerini, bu durumun da geleneksel dokularda var olan değerlerin 

de yok olmasına neden olduğunu belirtir. Plancı ve uygulayıcıların kentsel imge ve 

kimlik konusundaki bilinçsizlikleri ve mekansal sorunlara kolaycı çözüm arayışları, 

kentlerimizi birbirinin aynı olan tekdüze, sıradan ve kimlik yönüyle sorunlu 

yerleşmeler haline getirmektedir.  (Erkan, 2006). 

UNESCO 1988-1997 dönemi için ilan ettiği Kültürel Gelişmenin Dünya On Yılı 

etkinlikleri kapsamında yayımladığı “pratik rehber” içinde yer alan on yıl programı 

için UNESCO’nun saptadığı iki ana eksen; 

�   Kalkınma sürecinde kültür boyutunu göz önünde bulundurmak, 

�   Yaratma yetenekleri ile kültürel yaşamı bir bütün alarak harekete    

geçirmek şeklindedir.  

Bu rehber içinde toplumların doğal ve kültürel ortamı dikkate alınmadan hazırlanmış 

ekonomik ve toplumsal kalkınma projelerinin başarıya ulaşma şansı bulunmadığı, 

kültürel ve insani değerlerin kalkınmada en önemli yeri tutması gerektiği ısrarla 

vurgulanmaktadır (Mazlum, 1989). 
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Programın önemli başka bir saptaması ise, ekonomik, toplumsal ve bilimsel 

politikaların kültür politikalarından bağımsız olarak izlendiği gerçeğidir. On Yıl 

programı, kültürün yaşamdan kopuk biçimde, bilimle ve teknolojik gelişme ile çelişen 

bir olgu olarak değerlendirilmesinin yanlışlığının altını çizer. Buna göre kültürel 

kimlik;  

� Bir insanın yerel, bölgesel, ulusal topluluğu ile ve bu topluluğu belirleyen 

ahlaki ve estetik değerler ve dili ile kendiliğinden özdeşleşmesi, 

� Bu topluluğun tarihine, geleneklerine ve törelerine ve yaşam tarzlarına sahip 

çıkma biçimi ortak bir yazgıyla katlanma, bu yazgıyı paylaşma ya da 

değiştirme duygusu, 

� Sürekli olarak kendi görüntüsünü yansıtan, eğitim yolu ile de kişiliğini 

oluşturmasını ve çalışarak bu kişiliği geliştirmesini sağlayan kolektif bir “ben” 

deki yansılanma biçimidir “(Mazlum, 1989). 

Balamir, Mimarlık düşüncesinin en köklü tartışma konularından biri olan ‘mimesis’in 

son yıllarda daha çok kültürel kimlik sorunuyla ilişkilenen bir üslup meselesi olarak 

ele alındığını belirtir. “Yaratıcı dönüşüm sergileyebilen taklit ile sergilemeyen ‘kalp’ 

(sahte) üretimi birbirinden yeterince ayırmaksızın topyekün ‘kopya’ olarak 

tanımlanan etkileşimler, Türk mimarlarını zengin Anadolu mirasından yola çıkan 

çağdaş bir konut geleneği geliştirme seçeneğinden uzak tutmuştur” (Balamir, 2003). 

2.2.3.    Sürdürülebilirlik 

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılı tanımında insanlığın 

gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, 

günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahip 

olduğunun altı çizilir.  Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik sağlandığı 

takdirde ancak sürdürülebilir gelişme gerçekleşebilmektedir. Yenilenemeyen enerji 

kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve doğaya karşı 

sorumlu davranılması “çevresel sürdürülebilirliğin” ön koşullarıdır.  Doğal enerjinin 

verimli kullanımı sonucu, ülke ekonomisinde gelişme gözlenir. Ekonomideki 

kalkınma “sürdürülebilir ekonomi” kavramını gerçekçi kılmaktadır. Çevreye duyarlı 

bir yaklaşımla yaşamanın sonucunda sağlıklı toplumlar oluşur. Sağlıklı toplumların 

ekonomik refah içinde yaşantısı ise “sosyal sürdürülebilirlik” olarak 

adlandırılmaktadır (Anonim-3, 2008). 

Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için, doğaya zararlı ürünler ile yok olması uzun 

yıllar alan ürün atıklarının doğanın eko sistemine zarar vermemesi ve bu amaçla 
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olabildiğince geri dönüşümlü ürünlerin kullanılması dikkat edilmesi gereken 

konulardır.  

Ülkemizdeki geleneksel yapılar “sahip oldukları doğaya ve çevreye duyarlılıkları, 

iklimsel verilere uyum göstermeleri, düşük enerji ile üretilen doğal malzeme 

kullanımı” gibi özellikleleri ile yüzyıllardır sürdürülebilir binalar olarak günümüze 

kadar ulaşmışlardır. Dünyada her alanda gündeme gelen çevresel sürdürülebilirlik, 

mimarlık alanında da uzun zaman önce uygulama boyutunda ele alınır olmuş ve bu 

konuda bazı ülkeler özellikle ısı korunumuna ilişkin yönetmelikler getirerek 

tavsiyeden zorunluluğa geçişi yaşamışlardır.  Türkiye gibi gelişmekte olan ve yıllık 

konut gereksinimi önemli boyutlarda olan ülkelerde ise, ekonomik büyüme ile 

çevresel sürdürülebilirlik bir arada yürütülmek istenmektedir. Çevresel yönetim 

sistemlerinin yeterince etkin ve verimli uygulanmadığını dikkat çeken Özmehmet, 

sürdürülebilir mimarlığın ana unsurlarından biri olan binalarda atık yönetimi, sağlıklı 

iç mekan hava kalitesi ve enerjinin verimli tüketimi gibi konuların yapılarda 

çoğunlukla göz ardı edildiği tepsini yapmıştır (Özmehmet, 2007). 

Gelişmiş ülkeler için yapılan tahminlerde, konutlarda kullanılan ve iklim değişimine 

yol açan zehirli gazların oranının yüzde 25 ile 40 arasında olduğu bilinmektedir. 

Ülkemizdeki binaların oluşumunda kuralları belirleyen imar kanun ve yönetmelikleri, 

farklı iklim bölgelerine uygun pasif ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerini 

tanımlamamaktadır. Bir binanın çevresi ile olan ısı alışverişi bina kabuk detay ve 

formuna, bina açıklıklarına, binanın ve yapıldığı parselin yönü gibi parametrelere 

bağlıdır.  Bu parametrelerin bina ve çevresi ile ilişkisinin yanlış belirlenmesi fosil 

kaynaklı enerji kaynaklarının daha fazla tüketilmesini, dolayısıyla da hava kirliliği, 

küresel ısınma gibi önemli sorunlara yol açacaktır (Hacaloğlu, 2007). 

Bazı araştırmacılar, sürdürülebilirlik kavramı içinde mimarlık disiplininin ilgi alanını 

“ekolojik bina tasarımı” başlığı altında tanımlamıştır. Ekolojik bina tasarımı kaba bir 

tanımla, istenilen konut içi fiziksel konforu elde etmek için tükenmez enerji 

kaynaklarının olabildiğince fazla kullanılması esasına dayanır. Topografyaya ve 

yöresel iklim koşullarına uyum, (esinti için iki yönlü oluşturulan) doğal 

havalandırmaya önem verilmesi ve yapay aydınlatma yerine gün ışığının 

kullanılması, en az ısı kaybı sağlayacak bina formu ve (güney cephedeki 

pencerelerin güneşten daha fazla yararlanmak için kuzeydekilere oranla büyük 

yapılması gibi ilkelere dayanan) pencere düzeni, güneş enerjisinden yararlanmaya 

yönelik olarak yaşanan mekanların uygun yönde düzenlenmesi ve binanın arazideki 

en uygun yön için konumlandırılması gibi ekolojik tasarımın ilkelerinin çoğu, enerji 

korunumu ve tükenebilir enerjinin en az kullanılması amacına yöneliktir. Enerji 
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korunumun yanı sıra su gibi sınırlı doğal kaynaklarının verimli kullanımı ve bina 

yapımı sırasında olabildiğince geri dönüşümlü yapı malzemesinin kullanımı diğer 

ekolojik tasarım ilkelerindendir.  

Diğer yandan, geleneksel konutlar, hiçbir yazılı kural olmamasına karşın güneş, 

rüzgar gibi doğal kaynaklara olan erişimleri, topografya veya başka bir konut 

tarafından engellenmeyecek şekilde yapılmışlardır.    

2.3 Geleneksel Mimari ve Geleneksel Anadolu Konutu 

2.3.1. Geleneksel mimari 

Geleneksel mimari, geleneği tanımlanma tarzından da anlaşılabileceği gibi, hala 

yaşayan, kullanılan töresel alışkanlıklara göre üretilip tüketilen bir mimaridir. Özer’e 

göre ise geleneksel mimari, işlev olarak zaman aşımına uğramamış tarımsal düzen 

yaşamı tariflemektedir. Japonya’nın endüstri toplumuna sağlıklı geçişinde 

gelenekleri koruduğuna vurgu yaparak bu konuda inandırıcı bir örnek olduğunu 

belirtir (Özer, 1979). 

Eyüce, bir antropolog gözü ile bakıldığında, geleneksel mimarilerin 

endüstrileşmemiş ya da endüstrileşme öncesi toplumların yani geleneksel 

toplumların mimarisi olduğunu belirtir. “Geleneksel toplumların, üretim ve tüketim 

ilişkileri başta olmak üzere tüm yaşam biçimlerini yönlendiren gelenekler; nesilden 

nesile aktarılan bilgi, beceri, görgü ve edinimler olarak tanımlanabilir.” (Eyüce,2005). 

Eyüce (2005), geleneksel toplumların ürettiği “geleneksel ürünlerin” niteliklerinden 

söz ederken, göz önünde bulundurulması gereken ilk noktanın, bu ürünlerin üretim 

süreçlerinin de geleneksel olmasına dikkat çeker ”. 

ICOMOS’un Ekim 1999’da Meksika’da yapılan 12. Genel Kurulunda kabul edilen 

tüzük geleneksel yapıyı; 

� Toplumca paylaşılan bir yapı geleneği 

� Çevreye uygun yöresel veya bölgesel bir kimlik 

� Üslup, biçim ve görünüş tutarlılığı veya geleneksel yapı türlerine bağlılık 

� Anonim olarak aktarılan geleneksel tasarım ve yapı ustalığı 

� Đşlevsel, sosyal ve çevresel kısıtlamalara etkin olarak cevap verebilme 

� Geleneksel yapım sistemlerinin ve zanaatlarının etkin uygulaması 

gibi ayırt edici özellikleriyle tanımlamıştır (http://www.icomos.org.tr) 

Eyüce (2005), geleneksel mimariye ilişkin çalışmaların iki başlık altında 

toplanabileceğini belirtir. Buna göre yer, yöre, bölge ya da bir yerleşme biriminin adı 
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başlık alınarak (Safranbolu Evleri, Erzurum Evleri gibi) yöresel koşulların mimari 

biçimlenmenin oluşumunda belirleyici özelliği vurgulayanlar ilk başlığı oluştururken,  

mimari biçimlenme sürecinde kültür ve gelenek etkilerinin ön plan çıkarıldığı 

çalışmalar ikinci başlıkta ele alınabilir.  

Paul Oliver geleneksel mimarilerde biçimin işlevle kurduğu dolaysız ilişkilerinin 

işlevselci akımın mimarlarına çok çekici gelmesinde mimarların “egzotik” olarak 

nitelendirdikleri ülkelere yaptıkları gezilerin etkili olduğunu belirtir. Eyüce, Modernist 

öğretinin tasarım ilke ve tavırlarına birçok kültürün geleneksel mimarilerinde 

rastlandığı konusundaki gözlemi bize aktarır. Buna göre, Le Corbusier’in Kuzey 

Afrika-Magrib ülkeleri geleneksel mimarilerden etkilenmeleri, zaman zaman dolaysız 

biçim aktarmalarına kadar varabilmektedir (Oliver, 1969; aktaran: Eyüce,2005). 

Eyüce, Le Corbusier’in beş tasarım ilkesi olan serbest plan, serbest cephe, yerden 

yükseltilmiş yapı, yatay pencere ve çatı bahçesi ile Maley evlerinin yapı/mekan 

kurgulanma ilkeleri arasındaki benzerliklerin şaşırtıcı boyutta olduklarını bize aktarır. 

“Geleneksel Maley evleri zeminden ahşap dikmeler üzerinde yükseltilmiş, serbest 

planlı ve serbest cepheli yapılardır. Maley evlerinde görülen işlev farklılaşmalarının 

yapıda biçim ve boyut farklılaşması ile vurgulanması tam anlamı ile Modernist bir 

öğretidir” (Eyüce,2005). 

Turgut, geleneksel kültürlerde kavramsal ve nesnel mekan arasında çok yakın bir 

uyum, dolayısıyla mekan ile davranış arasında bir bütünlük olmasına karşın, modern 

kültürlerde ise uyumsuzluk ve sonuç olarak karmaşık bir ilişkinin varlığına 

inanmaktadır (Rapoport, 1980; aktaran, Turgut,1990) Bu uyum tartışması da, 

geleneksel çevrenin kültürün belirleyicisi olarak teorik düzeyde ve uygulamalı 

çalışmalarda çok önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Geleneksel ev de, belirli bir 

kültürün, çevresel olanakları kendi gereksinimleri doğrultusunda nasıl kullandığını ve 

toplumun çevreyi kendi kültürel özellikleri açısından nasıl biçimlendirdiğini 

göstermektedir (Turgut,1990). 

2.3.2.    Geleneksel Anadolu konut mimarisi 

Ülkemizde Osmanlı egemenlik alanları ve/veya Anadolu coğrafyası üzerindeki 

geleneksel konutların mimari özellikleri üzerine farklı dönemlerde ve ideolojik bir 

yaklaşım temelinde “Türk Evi” ön eki ile birçok çalışmanın yapıldığını görmekteyiz. 

Kuban Türk Evi ile tanımının bir kültürel alana sahip olması nedeniyle, (birbirinden 

farklı ve belirgin kültürel temellerden gelen konut geleneklerini içeren) Osmanlı 

Evinden farklı olduğunu savunur. Ona göre Türk Evi, bir başka deyişle “Hayatlı Ev” 

terimleri etnik değil, kültürel anlamlar barındırır ve “Hayatlı Ev” tanımlanabilir coğrafi 

ve kültürel alanda ortaya çıkan tek konut tipolojisidir (Şekil 2.23).  Bu tanıma göre 

“Kios” veya “Foça” evleri kendine özgü karakterleri ile Osmanlı evleridir ve yapı 



 48 

terminolojisi ve kavramlarıyla Hayatlı Ev (Türk evi) ile bir ilişkileri yoktur. Cansever 

ise “Osmanlı-Türk Evi genellikle zemin katı toprağa bağlı kalıcı, taş kagir bir yapı 

iken üst katları zemin katın yönelişinden ve ölçülerinden bağımsız …”şeklindeki 

belirli bir bölgenin ve bir dönemin konut tipolojisini tariflemektedir  (Kuban, 1995b; 

Cansever, 1994) 

 

Şekil 2.23 : Klasik dönem Hayatlı Ev (Kuban, 1995b) 

   
Şekil 2.24 : (Solda) Kütahya’da bir ev-19.yy (Kuban, 1995b); (sağda) Mardin evi oda 

iç düzeni 

Geleneksel Anadolu konutlarına ilişkin yapılan birçok araştırma, bu evlerin 

sınıflandırılmasının sadece “Türk” kimliğini temel alarak yapılamayacağını 

göstermiştir. Asatekin bunun nedeni olarak, Osmanlı Đmparatorluğunun 

günümüzdeki anlamda tek bir millet veya bir kültüre sahip olmamasını göstermiştir. 

Osmanlı sınırları içinde farklı dinsel inanç ve etnik kökene sahip kültürler aynı 

zaman ve mekanda birlikte yaşamışlardır (Asatekin, 2005). Bazı araştırmacılar Türk 

evi olarak tanımladıkları konutun oluşumunda Đslam’ın yaşam şeklinin ve 

tasavvufunun etkili olduğunu savunarak önemli sayıdaki gayri-müslim Anadolu 

geleneksel evini yaptıkları sınıflandırmalarda kapsam dışı göstermektedirler. Buna 
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karşın, Mardin gibi son yüzyıla değin kent içinde gayri-müslim nüfusun çoğunlukta 

olduğu kentleri Türk evi adı altında aynı sınıflamalara dahil etmeleri de tutarlı 

değildir. (Şekil 2.24). Daha çok doğal veri kaynaklı yerel etkilerle oluşmuş belirli bir 

konut tipolojisinin belirli bir etnik köken ve dini inanca sahip insanların konut tipi 

olarak tanıtmak, kendi içinde birçok çelişkiye beraberinde getirecektir. Diğer yandan 

bu tip tanımlama veya sınıflandırma yapmak, sağlam bilimsel veri ve yöntemlere 

dayanmadıkça, bilimsellikten uzaklaşıp ideolojik bir davranış olacaktır. Diğer yandan 

Anadolu’nun sahip olduğu kökeni çok eski uygarlıklara dayanan konut geleneği, 

iklimsel nedenler ve o yöredeki yapı malzemelerinin bulunabilirliği ile daha çok 

kentsel alanlarda ortaya çıkmış bir konut tipolojisini belirli bir etnik kökene 

bağlayarak o kültürün bir ürünü olarak göstermek metodolojik olarak bilimsellikten 

uzaklaşılmayı getirmektedir.  

17.yüzyılın öncesindeki hiçbir konutun günümüze gelememesi nedeniyle bu konuda 

daha önceki tarihlere referans vererek geleneksel konut gelişimi üzerine ortaya 

atılan hipotezler güvenilir belge ve hipotezden yoksundur. Bazı araştırmacılar, Orta 

Asya göçebe Türklerinin çadır düzeni ile Türk evinde en önemli mekan olan odanın 

kullanım biçimi ve düzenine ilişkin benzerlikleri vurgulamaktadır (Şekil 2.25). 

Buradan yola çıkılarak tarihsel ve kültürel bir ilişki kurdukları bu benzerliklerin 

Anadolu’daki evlerin kökeni konusunu açıkladığını savunmaktadırlar. Göçebe 

yaşamda kullanılan çadırların kullanımında yatakların toplandığına dikkat çekilerek, 

geleneksel evlerdeki yüklük ve dolap kullanımının bu alışkanlığın devamı olduğu 

savunusu da yapılmaktadır. Bazı araştırmacılar ise odaların plan düzeyinde bir sofa 

veya avlu etrafında toplanması ile “çadırların dairesel yerleşimi” ile benzer bir ilişki 

kurmaktadırlar. Geleneksel konut mimarlığında farklı kültürlerin etkisi konusunda 

araştırma yapan bazı uzmanlara göre ise Türklerden önce de Anadolu’da 

kurumsallaşmış bir köy veya kent düzeni vardır ve Đslam dininin özellikle mahremiyet 

konusunda etkisi olmuştur. Bu görüşe göre, evlerin sokağa değil de avluya bakması 

Đslam dininin “dışa kapalı-içe dönüklük” normlarından kaynaklanmaktadır9.  “Dışa 

kapalılık” veya “içe dönüklük” olarak tanımlanan bu kavramın kaynağını bazı 

araştırmacılar Orta Asya inanç yapısı ile Đslam tasavvufunda olan manevi tatmin ve 

iç yaşantı arayışı ile açıklamaktadır. Aksoy’a göre ise “dışa kapalılık” veya “içe 

dönüklük” gibi kavramlar ile gelen normlar geleneksel Türk evindeki orta mekan 

fikrini ortaya çıkarmıştır (Asatekin, 2005; Turgut, 1990; Küçükerman, 1973; Eruzun, 

1989). 

 

9-Turgut’a göre, Orta Aysa inançlarının soyut bir çevre yaratma amacı ve dış dünyaya maddi, manevi 
kapanış, Orta Asya çadır geleneğinin toplumsal merkez oluşturma gereksinimi ile birleşerek “dışa 
kapalılık” prensibinin kültürel temellerini oluşturmuştur. (Turgut, 1990). 
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Şekil 2.25 : Orta Asya çadır düzeni ve Türk evi kullanım düzeni (Turgut, 1990)  

                

Şekil 2.26 : (Solda) Hilani tipi ev (Turgut, 1990) (sağda) Orta Asya çadırı: Yurt 
(Eruzun, 1989) 

Etnik köken olarak Türk evini tanımlamaya yönelik kavramların Anadolu kentlerinde 

azınlık veya çoğunluk şeklinde Müslüman nüfus ile birlikte yüzyıllarca yaşamış gayri-

müslim Osmanlı vatandaşların konutları için de geçerli olması, bu kavramların 

kökenlerini tartışmalı hale getirmektedir. Örnek vermek gerekirse, Mardin’de bir 

Süryani evini oluşturan “bağımsız mekan”, “tekrarlanan yaşama birimi” ve “içe 

dönüklük” gibi kavramları, (çoğu kez klasik Türk evine örnek olarak gösterilen) bir 

Safranbolu evi için de büyük ölçüde aynı şekli ile geçerlidir (Asatekin, 2005). Mardin 

evlerindeki oda, bir yaşam birimi olarak yatma, yemek yeme, dinlenme gibi çekirdek 

bir ailenin tüm gereksinimleri karşılamaktadır. Bir Göynük evinin tepe pencere 

kullanımı ve ½ olan pencere oranı, Mardin evi ile aynıdır. Odanın açık, yarı açık 

alanlarla ilişkisi iklimsel düzenlemelerdeki farklılıklar dışında kavram olarak Batı 

Anadolu’daki bir konutla aynıdır (Resim 2.8).  Diğer yandan Mardin kenti içinde 

yaşayan Müslüman nüfusun kullandığı evlerle, diğer bir inanca sahip kişilerin 

kullandıkları evler arasında mekan kurgusu, yapım yöntemi, yapı malzemesi ve 

donatı elemanları bakımından hiçbir farklılık gözlenmemiştir. 
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Resim 2.8 : (Solda) bir Göynük evi (Kuban, 1995b); (sağda) Mardin evi pencere 
düzeni  

Kuban, Asya Türkiye’sinin coğrafi olarak farklılıklarının yanında kültürel olarak da 

homojen bir yapısı olmadığını ifade eder. Geleneksel konut mimarisindeki farklı 

bölgelerdeki çeşitliliğin altında kültürel yönden sahip olunan zenginlik yatmaktadır. 

Örneğin, Harran’da Asurlular döneminden günümüze ulaşan bir mimari gelenek 

vardır. Doğu ve güneydoğu Anadolu’da sıkça rastlanılan “ön yüzü dışa açık orta 

mekan ve ona açılan iki odadan oluşan” Hilani tipi evler çok eski kültürlerin etkisini 

göstermektedir. Anadolu’nun Ege ve Akdeniz kıyılarında görülen düz çatılı ve kübik 

kütleli evler Akdeniz’in tamamında görülebilen bir mimari geleneğe sahiptir (Kuban, 

1995b) (Şekil 2.32) 

 
Resim 2.9 : Asurlulara dayanan ev yapım geleneği-Harran (Kuban, 1995b) 

Kuban, Anadolu Türk mimarisinin mimari biçim ve düzenlerinin kökenine ilişkin öne 

sürülecek herhangi bir savın önce yerel etkileri, sonra Đslami ve Türk tanımı altında 

genel biçim ve teknikleri içermesi gerektiğini düşünmektedir. Kuban’a göre, hayatlı 

ev Güneydoğu eyvan evinin planına veya biçimsel anlamda bir avluya hiçbir zaman 

sahip olmamasına karşın, erken Osmanlı dönemi Türk evinin morfolojik özelliklerinin 

gelişiminde Mezopotamya ve Suriye etkileri önemli olmuştur. Kuban, tipolojisi, temel 

ögeleri ve orantıları ile kabaca Orta Anadolu’nun doğusundan Balkanlara uzanan bir 
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coğrafyada yaşayan Türk toplumunun konut mimarisi olarak tanımladığı Türk 

(hayatlı) evinin başlangıcının 16.yüzyıl olabileceğini savunmaktadır (Kuban, 1995b) 

Kuban’a göre Türk evi biçiminin evrimi sırasında birinci kat odalarının önündeki 

hayat (büyük bir açık revak ya da galerinin) varlığı temel oluşmuşken, Arel için 

vurgulanması gereken taş duvarlı zemin katın üstünde yükselen ev (piona nobile) 

imgesidir. Eldem ise evlerin yaşam katında sahip olduğu sofa düzenin Türk evi 

oluşumunda belirleyici olduğunu düşünmektedir. Anadolu Türk evi geleneğinin 

köken olarak Mezopotamya, Hitit ve Yunan geleneğinden de etkilendiğini savunan 

Aksoy’a göre, yaşam katının topraktan koparılması ilkesi üst katta “bağımsız mekan” 

ve “orta mekan” kavramlarını getirmiştir. Aksoy, yaşama mekanının üst katta 

planlanmasını, Orta Asya’daki göçebe yaşamın bir sonucu olarak yerel etkilerden 

kurtulma ilkesinden geldiğini savunur. (Kuban, 1995b; Eldem, 1955; Arel, 1982a; 

Aksoy, 1963)  

Mekan kurgusu yönüyle geleneksel Anadolu konutunu oluşturan iki önemli mekan 

elemanı sofa ve avludur. Avlu, evin mekan düzeninde olduğu kadar yerleşim 

karakterinin belirlemesi bakımdan önemli bir öğedir. Konutların mekan düzeninde 

önemli belirleyiciliği olan kat sayısı yerleşimin kırda veya kentte olması ve iklim, 

topoğrafya, konut kullanıcısının sosyo-ekonomik yapısı gibi yerel verilere bağlı 

olarak değişmekte ise de genellikle ikidir. Đki kat olarak yapılan evlerin alt katları 

depo, kiler, samanlık, ahır gibi mekanlara ayrılmıştır. Yerel verilere göre kullanımı 

farklılaşabilen zemin katın üstünde yer alan yaşam katındaki odaların sayısı, sofa 

veya eyvanın konumu ve şekli, mekan kurgusunu belirler. Sofa veya eyvanın farklı 

şekildeki kullanımı, geleneksel Anadolu konutunda hem aynı plan tipi içindeki 

çeşitlenmelerin, hem de aynı mekan düzenleme ilkeleri doğrultusunda farklı plan 

tiplerinin oluşturulmasına olanak sağlamıştır. Başlangıçta sofanın odalar arası 

sirkülasyonu sağlamak amacıyla ortaya çıktığını belirten Arel, bu mekanın zamanla 

oturma, dinlenme, toplanma vb. işlevler için özel köşelerin oluşturulması ile Türk evi 

plan şemasının temel öğesi haline dönüştüğünü aktarır. Sofa üst kattaki yaşama 

birimleri, avlu ise zemin kattaki servis mekanlarının arasındaki ilişkilerini 

düzenlemektedir. Sofanın avlu ile birlikteliklerindeki (yerel etkilerden kaynaklanan) 

çeşitliliği, evin sokak ile olan ilişkisini de belirlemektedir. Eyüce, bu ilişkinin giderek 

konutun yakın çevresi ve yerleşmenin karakterini belirlediğini ifade eder. 

Yerleşmede ortak kullanılan açık alanlardan, belirli evlerin kullandığı ve bazen 

çıkmaz olan sokaktan, komşuların ağırlandığı yarı özel bir mekan olan avluya, 

sadece ev sahiplerinin kullandığı yarı açık bir mekan da olabilen sofa veya eyvana 

ve son olarak konut kullanıcıları için özel bir mekan olan odaya doğru bir sıralama 

mahremiyet bakımından mekan ilişkileri düzenini oluşturmaktadır (Eyüce, 2005; 

Eruzun 1989; Eldem, 1955; Arel, 1982a). 
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Yaşamın önemli bir bölümünün geçtiği birim olan oda, kendi içinde gömme dolapları, 

sabit oturma mobilyaları (sedir) ile kompakt bir yapıya sahiptir. Đçinde yaşama dair 

farklı işlevleri barındıran odanın yatayda kot farkı yaratarak sekialtı ve sekiüstü 

şeklinde iki bölüme ayrıldığı gözlenir. Yaşam katının en önemli mekanı olan odalar, 

önceden belirlenmiş bir yapı kitlesi içinde yapılan bölmeler sonucu elde edilen 

birimler değildir. Odaların boyutları ve geometrik şekilleri bulunduğu kat planında 

diğer mekanlar tarafından belirlenmez. Zeminde ise, parsel boyut ve şekillerindeki 

çarpıklıklar veya topoğrafyadaki eğim, birinci kattaki her biri yaşama birimi 

niteliğindeki odalara yansıtılmaz (Kuban, 1995b). 

Eldem, sofanın yaşam katındaki konumu ve şekli üzerine Türk ev tipolojisinin bir 

Çizelgesunu elde etmeye çalışmıştır (Şekil 2.28). Kuban, geç dönem evlerinde 

sayısal çokluğu ile önemli bir eleman hale gelen sofanın Eldem’in sınıflandırmasının 

çekirdeği olduğuna dikkat çekerek, onun “merkezi plan” olgusunu çalışmasında 

başat hale getirdiğini ifade eder. Buna göre, geleneksel konutu sofanın odalarla olan 

ilişkisine göre; iç sofalı, dış sofalı, orta sofalı ve sofasız olmak üzere dört grupta 

incelemiştir. Genel olarak geleneksel Anadolu konutunda sofanın veya eyvanın açık-

yarı açık veya kapalı olma durumu ve plandaki konumu, boyutları ve sayısı tiplerdeki 

çeşitliliği getirmektedir. Kuban da bunu “klasik Türk evinin yarı-kapalı ve kapalı 

mekanların ikilemine dayandığı” şeklinde ifade eder. Bu ikilem, evin plan ve dış 

biçimini yönlendirmiştir. Bununla birlikte, 19.yy.daki geç dönem merkezi planlı 

örnekleri eski konut geleneğiyle ortaya çıkan Hayatlı Evin bu ikileminden 

uzaklaşmıştır (Kuban, 1995b; Eldem,1955).(Şekil 2.29-30 ve 31) 

 

Şekil 2.27 : Temel ev (Hayatlı evin) tiplerinin geometrik bir analizi (Kuban, 1995b) 

Kuban, gerek Aksoyun getirdiği “orta-merkezi mekan” kavramının ve gerekse 

Eldem’in ortaya koyduğu tipolojik yaklaşımın yerel geleneksel ve iklimsel nedenlerle 

ilişkilendirildiği, halbuki iklimsel koşulların Hayatlı Evi açıklayabilmekten uzak olduğu 

belirtir. Kuban’a göre, geleneksel evin bir tipolojisinin oluşturulmasının bir önemi 

yoktur ve vurgulanması gereken “çift oda ve hayat-eyvan” düzeni olan temel 

konfigürasyondur.  Kuban, tek odanın otonomisi temelinde temel ev tiplerinin 

geometrik bir analizini yapmıştır. (Şekil 2.27) Kuban, tipolojik sınıflandırma yerine, 
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oda, hayat, eyvan gibi temel morfolojik öğelerle analiz edilmesini daha fazla 

önemsemiştir.  

Geleneksel Anadolu konutunun kullanıcısı aralarında akrabalık ilişkisi olan birkaç 

çekirdek aileden oluşan geniş ailedir. Geleneksel konutta odalar bir ailenin ısınma, 

yatma, yemek yeme, oturma ve yıkanma gibi eylemlerine yanıt verecek şekilde 

düzenlenmiştir. Turgut, odaların iç düzenlerinin toplumsal özelliklere bağlı olarak 

belirli ilkelerden etkilendiğini belirterek bu mekanda toplumsal yaşantıdaki 

kavramların somutlaştığını savunur (Turgut, 1990). Birçok bölgede yaşama 

birimlerinin üst katta konumlanması nedeniyle zemin kat seviyesinde dış dünya ile 

ilişki kurmayan Anadolu konutu, yaşam katında bulunan odalar aracılığıyla 

manzaraya veya sokağa yönlenmiştir.  

 
Şekil 2.28 : S.Hakkı Eldem’in Türk evi tipolojisi (Eldem, 1955) 
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Şekil 2.29 : Đlk dönem Hayatlı evin yaşam kat planları (Kuban, 1995b) 

                                                                      
Şekil 2.30 : Klasik dönem Hayatlı evin yaşam kat planları (Kuban, 1995b) 

                                                              
Şekil 2.31 : Geç dönem Hayatlı evin yaşam kat planları (Kuban, 1995b) 

Geleneksel Anadolu konutunu araştıran bir diğer bilim insanı olan Arel, geleneksel 

mimari ile ilgili olarak Rapoport’un 1972’de yayınladığı kuramsal çerçeveye sadık 

kalarak “tarihi geçmiş” ve sahip olduğu özelliklerin bir değerlendirmesini yapar. Arel 

bu çalışma kapsamında Osmanlı konutunu iç/dış ve yukarı/aşağı şeklindeki ilişkiye 

göre analiz eder. (Arel, 1982a, aktaran: Asatekin, 2005)  

Bektaş, (2001) Anadolu konutu ile ilgili bazı ortak özellikleri de ilke olarak şu şekilde 

açıklamaya çalışmıştır; 

� Yaşama, doğaya, çevre koşullarına uygunluk 

� Gerçekçilik, akılcılık 

� Đçten dışa çözüm 

� Đç-dış uyuşumu 

� Tutumluluk 

� Kolaylık 
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� Ölçülerin insan vücuduna göre oluşturulması 

� Đklime uygunluk 

� Gereçlerin en yakından seçilmesi 

� Esneklik  

2.3.2.1. Geleneksel Anadolu konut mimarisinin sınıflandırılmasına yönelik 

             çalışmalar 

Geçmişten günümüze Geleneksel Türk Evine veya Anadolu konutuna ilişkin 

sınıflandırılmasına yönelik farklı araştırmacılar tarafından çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır. Turgut, çeşitli araştırmacıların, Geleneksel Türk konut mimarisi olgusuna 

iklimsel etkenler ve yapı malzemesinden kaynaklanan farklılıklar açısından 

yaklaşarak tarihsel perspektif içinde kültürel değerlere bağlı olarak farklı 

sınıflandırma yaptıklarını ifade eder  (Turgut, 1990). Bu araştırmacılardan biri olan 

Küçükerman, sınıflandırmayı Anadolu’nun sahip olduğu tarihsel ve kültürel değerleri 

açısından ele alarak yapmaktadır. Ona göre, Geleneksel Türk evi, “iç bölge” olarak 

isimlendirdiği Đç Anadolu’dan ortaya çıkmıştır. Bu bölge dışında kalan kısımlara “dış 

bölge” ve dış bölge ile iç bölgenin (özellikle kıyılarda) kesişim yerlerinde görülen ve 

kültürel yönden etkileşime açık kısımlarını ise “karışım kuşağı” olarak tanımlama 

getirir. Karışım kuşağı, iç ve dış kültürlerden ortaklaşa etkilenir. Küçükerman’a göre 

bu üç bölge Anadolu’nun coğrafik özellikleri ile tam olarak çakışır ve bu nedenlerden 

Anadolu’daki Türk evinin oluşum ortamı Đç Anadolu Bölgesidir (Küçükerman, 1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.32 : Anadolu coğrafyasında farklı ev stilleri 
(www.imece.org/dergi/mart2000/anadolu.jpg, Mart 2008) 
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Aksoy ile Kazmaoğlu ve Tanyeli de Anadolu konut mimarisindeki bölgesel 

farklılıkları malzeme, yapım teknolojisi ve (sosyo-kültürel etkenler sonucu) 

biçimlenme yönüyle ele alan çalışmalar yapmışlardır (Aksoy, 1963; Kazmaoğlu ve 

Tanyeli, 1978). Kazmaoğlu ve Tanyeli’nin çalışmasında, iklimsel özellikler ve 

malzeme temin olanakları yönüyle değerlendirerek Osmanlı Anadolu’sunu sosyo-

kültürel farklılıklar açısından “özgün Anadolu sentezine varılan bölge” ve “geçiş 

bölgesi” olmak üzere iki bölgede incelenmiştir (Şekil 2.33). Özgün Anadolu 

sentezine varılan bölgenin oluşumunda Đran ve Orta Asya plan şemaları, göçebe 

yaşam alışkanlıkları ve yerli teknoloji gibi etkenlerin klasik Anadolu Türk konut 

şemasını oluşturduğunu savunulmaktadır. Kazmaoğlu ve Tanyeli, kabaca 

Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinin tamamı, Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bir 

kısmı ile Bodrum ve Kayseri’nin yer aldıkları “geçiş bölgesi”nde Anadolu’nun eski 

kültürlerinden devralınan geleneklerin sürdürüldüğünü belirtirler. Özgün bölge diye 

tanımlanan bölge ise Doğu ve Batı Karadeniz, Konya ve Đstanbul bölgeleridir.  

 

Şekil 2.33 : Tanyeli’ye göre Anadolu Türk konut mimarisinde farklılık gösteren 
bölgeler. (Kazmaoğlu ve Tanyeli, 1978) 

A.Özgün Anadolu sentezi:   B.Geçiş Alanı: 

A.1. Batı-Kuzeybatı Bölgesi   B.1. Bodrum 

A.2. Doğu Karadeniz Bölgesi   B.2. Kayseri 

A.3. Konya Bölgesi    B.3. Doğu Anadolu-Orta Bölge 

A.4. Đstanbul Bölgesi    B.4. Doğu Anadolu-Kuzey Bölge 

      B.5. Güneydoğu Anadolu 

 

Kazmaoğlu ve Tanyeli yaptıkları çalışma kapsamında, Anadolu konut mimarisindeki 

bölgesel farklılıklarında etkin olduğunu düşündükleri fiziksel etkenleri kendi içinde; 

“malzeme”, “biçimlendirme”, “çatı örtüsü” ve “mekan düzeni” başlıkları altında 

incelemişler ve günümüz Türkiye haritasında ayrı ayrı gösterimlerini yapmışlardır 

A1 

A2 A4 

A3 B2 

B3 

B4 

B5 
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(Şekil 2.34). Tanımladıkları özgün bölge içinde en çok kullanılan malzeme olan 

“hımış”ın yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Kayseri ve başta Bodrum olmak üzere Ege 

bölgesinin bazı kesimlerinde taş; Doğu Anadolu’nun orta kesimlerinde kerpiç; 

Erzurum yöresinde ise ahşap hatıllı taşın kullanıldığını iletirler (Kazmaoğlu ve 

Tanyeli, 1978). 

 

 

Şekil 2.34 : Kazmaoğlu ve Tanyeli’ye göre Anadolu Türk konut mimarisinde 
malzeme ve yapım teknolojisinde farklılık gösteren bölgeler, 
(Kazmaoğlu ve Tanyeli, 1978) 

Kazmaoğlu ve Tanyeli, Anadolu’da farklı iklim koşulları etkisindeki konutların 

mekansal biçimlendirme yönüyle farklılıklar getirdiğini belirtirlerken çatı örtüsündeki 

farklılığın da aynı nedenlere bağlı olduğunu belirtmektedirler. Anadolu evini kapalı 

ve açık sofalı şeklinde iki plan tipi olarak sınıflandırıldığında, farklı sofa biçimlerinin 

tercih edilmesinde iklim ve bölgenin sosyo-ekonomik özelliklerinin etkili olduğu 

gözlenmektedir. Genel olarak Anadolu’nun kuzey bölümü kapalı, Ege ve Akdeniz 

kıyıları ise açık sofalı plan tiplerini kullanmışlardır. Diyarbakır ve Mardin’de ise avlulu 

plan tipleri çoğunluktadır (Kazmaoğlu ve Tanyeli, 1978). 

Anadolu’daki Türk konut mimarisini bağımsız mekan, orta mekan ve içe dönüklük 

kavramları ile açıklayan Aksoy, konut oluşumunda iklim şartları ve yapı malzemesi 

gibi doğal veriler yanında, Anadolu’da daha önce yaşamış diğer uygarlıkların 

kültürlerinden etkilendiğini belirtir ve üç coğrafi bölgede inceler; 

a) Mezopotamya kültüründen etkilenen Doğu Torosların güney kısmı; açık 

avlulu taş ev,  

b) Hitit konut yapım geleneğinin etkisindeki Orta Anadolu; iç bahçeli kerpiç ev 

c) Marmara ve Ege Bölgesi;  ahşap konut  (Arel, 1982a). 

TAŞ 

AHŞAP-KARGĐR 

HIMIŞ 

KERPĐÇ AHŞAP 

AHŞAP HATILLI TAŞ 
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Kuban ise, Anadolu’da konut mimarisindeki farklılaşmayı 7 bölgede ele almıştır: 

1. Avlulu taş konut; Güneydoğu Anadolu, Kuzey Mezopotamya ve Suriye ile 

ortak kültürü  

2. Ahşap hatıllı taş konut; Erzurum’dan öteye Kuzey Doğu Anadolu’nun Güney 

Kafkasya ve Dağıstan  

3. Ahşap iskeletli konut; Doğu Karadeniz Bölgesi 

4. Düz damlı kübik taş konut;  Ege ve Akdeniz Bölgesi 

5. Orta Anadolu’nun özellikle Niğde ve Kayseri (eski Kapadokya) bölgesinin 

kaynakta yine Kuzey Suriye buluşan taş mimarisi   

6. Taş ve kerpiç Konut; Orta Anadolu 

7. Taş + Hımış yapım sistemli konut; Asıl ortaya çıkış alanı olarak Anadolu 

yarımadasının kıyıları ile orta yayla arasında bir ikinci çember gibi dolanan 

ve Sivas dolaylarından batıya ve Đç Ege’den Toroslar’ın kuzey yamaçlarına 

kadar uzanan bölgesi ve yer yer Balkanlar  (Kuban, 1995a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61 

 

3. MARDĐN VE MARDĐN EVĐ 

3.1. Mardin 

3.1.1. Genel bilgi ve coğrafik konumu  

Türkiye’nin güneydoğu bölgesinde yer alan Mardin, kuzeyde Diyarbakır ve Siirt, 

doğuda Hakkari, batıda Urfa illeri ile; güneyde ise Suriye ve Irak ile komşudur. 

Mardin’in Cizre, Derik, Gercüş, Đdil, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, 

Savur ve Silopi olmak üzere 12 adet ilçesi vardır (Şekil 3.1). 

 

Şekil 3.1 : Mardin ilçeleri  (kaynak: www.gap.gov.tr, Ekim 2006) 

Mardin kenti 8891 Km²  yüzölçümü ile 36 55 - 38 51 kuzey enlemleri ve 39 56 - 42 

54 doğu boylamları arasında yer alır. Mardin Đl topraklarının % 4.8 ini kaplayan 

dağlar doğu-batı istikametinde uzanır ve ovadan ortalama 600 metre yükseklikte çok 

geniş bir kütle oluşturur. Mardin, kuzeyde Diyarbakır havzası ve güneyde Mardin-

Midyat eşiğinin üzerinde yer almaktadır (Şekil 3.2). Mardin, 1083 metre 

yüksekliğindeki Mazıdağ olarak bilinen yükseltinin uçsuz bucaksız Mezopotamya 

ovasına yukarıdan bakan güney yamaçlarında kurulmuştur. Dağlar genellikle 

çıplaktır. Büyük bölümü kalkerli olduğundan çatlaklar ve yarıklar oluşmuştur (Resim 

3.1). Yüzey suları çatlaklardan dibe çekilmekte ve ovalara yakın platolarda yüzeye 

çıkmaktadır. Dağların kalkerli kesimleri hızla aşınarak platolara dönüşmüştür. 

Mardin'de Gümüş Çayı, Çağçağ suyu ve Savur Çayı yanı sıra Seyhan Deresi ve 
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Yeşilli Gülzar Deresi bulunmaktadır. Dicle ve Fırat nehirlerinin kolları il topraklarında 

koridor oluşturmuştur. Dicle Vadisi ile Kızıltepe, Mardin ve Nusaybin Ovaları 

mevcuttur (Anonim-7). Mardin, tarihten günümüze sulak ve verimli olması nedeniyle 

birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış Mezopotamya ovasında konumlanmıştır. 

Dicle ve Fırat nehirlerinin arasında bulunan bölge tarihte El-cezire olarak da 

bilinmektedir. 

 

Şekil.3.2 : Mardin fiziki haritası (Harita Genel Komutanlığı, 1972) 

 

Resim 3.1 : Mardin sit alanı yakın çevresi ve fiziki durumu (Anonim, internet) 

3.1.2. Đklimi   

Mardin’in bulunduğu bölge sıcak-kuru iklim bölgesinin özelliklerini taşır. Yazlar çok 

kurak ve sıcak, kışları ise bol yağışlı ve nispeten ılımandır. Đlin iklimi üzerinde 

kuzeydeki yüksek dağlar etkili olmaktadır. Bölgede kış döneminde oluşan yüksek 

basınç alanı, kış aylarının soğuk geçmesine yol açar. Bir yandan güneydeki çöl 

ikliminin etkisi altında bulunması, bir yandan kuzeydeki yüksek dağların serin hava 

kütlelerinin bölgeye girişini engellemesi nedeniyle ilin genelinde yazlar çok sıcak 



 63 

geçerken karasal iklimin tipik özelliği görülür. Ancak; Derik, Nusaybin ve Savur 

Đlçelerinde pamuk, fındık ve zeytin gibi ürünlerin yetişmesi mikro iklim özelliğinin 

yörede hüküm sürdüğünü göstermektedir  (Anonim-7). 

Çizelge 3.1 :  Mardin ili meteorolojik parametreleri (Anonim-7). 

Mardin Đli Meteorolojik Parametreleri   
Sıcaklık Ortalaması :15.9 C 
Nem Ortalaması :% 49 
Hakim Rüzgar Yönü :NNE     (Kuzey - Kuzeydoğu 
Yağış Ortalaması :696.5 mm 
Basınç Ortalaması :895.0 Mb 
Max Sıc. Ortalaması :19.9 C 
Min Sıc. Ortalaması :12.0  C 
Ölçülen E Yüksek Sıcaklık :42.5 C  (31 Temmuz 2000) 
Ölçülen En Düşük Sıcaklık :-14.0 C (22 Şubat 1985) 
Ortalama En Yüksek Yağış Ayı :Ocak     (121.9 mm) 
Ortalama En Yüksek Nem Oranı :% 70     (Ocak) 
Ortalama En Düşük Nem Oranı :%28      (Temmuz) 

Mardin, ilçeleri ve komşu illerden rüzgar hızının ve yağış miktarının yüksekliği; nem 

ve sıcaklık değerlerinin düşüklüğü ile dikkat çekici bir farklılık gösterir.  Mardin'de 

havalar yazın kurak ve sıcak, kışın ise soğuk ve kar yağışlı geçer. Mardin şehir 

merkezi deniz seviyesinden yaklaşık 1000 metre yükseklikte bulunduğu için, aralık 

ayından itibaren kar yağışı beklenir.  

 
Şekil 3.3 : Mardin iline ait 10 yıllık sıcaklık ve bağıl nem verileri (kaynak: Devlet 

Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü, 2007) 

Günlük ısı ortalaması;  

� Yaz ayları için (Haziran-Temmuz-Ağustos) 28,2 C derece 

� Kış ayları için ( Aralık-Ocak-Şubat) 3,9 C derece 

� Kışın kar yüksekliği 50 cm.  

� Yıllık yağış ortalaması 713,4 mm.dir  (Anonim-7). 
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Çizelge 3.2 :  Mardin ili aylara ait sıcaklık ortalamaları  (kaynak: Devlet Meteoroloji 
Đşleri Genel Müdürlüğü) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Geleneksel Mardin Kentsel Dokusu 

3.2.1.  Tarihsel süreç ve geleneksel kent dokusu 

Mardin’in özellikle Anadolu Selçukluların kollarından olan Artukoğullarına başkentlik 

yaptığı dönemde, (çeşitli gezginlerin anlatımlarından ve günümüze değin ulaşabilmiş 

dini ve sosyal içerikli yapılardan) önemli bir ekonomik gelişme içinde olduğunu 

anlıyoruz. Alioğlu kentin, o dönemde Antalya ve Alanya limanlarından gelen yolun, 

Sivas’tan Güneydoğu’ya ayrılarak Musul üzerinden Bağdat ve Basra’ya giden bir 

kolu üzerinde yer aldığını belirtir (Alioğlu, 2000).  Diğer yandan Mardin’in, Urfa, 

Musul ve Halep gibi ticaretin yoğunlaştığı önemli kentsel merkezlere olan yakınlığı 

önemini artırmış olmalıdır.  Kuzey Mezopotamya’da El Cezire olarak isimlendirilen 

bölge içinde olan Mardin, aynı zamanda Süryanilerin dinsel merkezleri olan Tur 

Abdin bölgesi içinde yer almıştır. Gerek, Tur Abdin’den geçen Đpek Yolu’nun 

güzergahı üzerinde yer alması ve gerekse önemli bir dinsel merkez olması Mardin’i 

ticari ve dinsel yaşam bakımdan önemli kılmıştır.  

Alioğlu,  Mardin’den söz eden ilk yazılı kaynağın IV. yüzyıla ait olduğunun altını 

çizer. “Đlk örneklerini bu yüzyılda gördüğümüz Hıristiyanlara ait dinsel yapılar, 

Antakya’dan Mardin’e uzanan bir bölgede yaşadıkları bilinen Süryanilere aittir. Đlk 

Hıristiyan topluluklardan olması nedeniyle önemli bir yere sahip olan Süryanilerin, 

putperestliği terk eden Suriyeli Aramiler olduğu belirtilmektedir” (Alioğlu, 2000).  

Süryanilerin patrikliği ilkin Antakya dini merkezine bağlı iken, Bizans ve Doğu 

kiliseleri arasındaki (Đsa’daki tanrısal ve beşeri prensiplerin birbirleri ile ilişkisi 

Sıcaklık En Yüksek En Düşük Ortalama 
Ocak 5.6 0.4 2.9 

Şubat 6.9 1.0 3.9 

Mart 11.1 4.2 7.6 

Nisan 17.0 9.4 13.2 

Mayıs 23.6 14.8 19.4 

Haziran 30.3 19.9 25.5 

Temmuz 34.8 24.3 29.8 

Ağustos 34.4 24.3 29.4 

Eylül 29.9 20.5 25.1 

Ekim 22.6 14.3 18.2 

Kasım 14.4 7.9 10.9 

Aralık 7.8 2.6 5.1 

Ortalama Değerler 19.9 12.0 15.9 
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konusundaki) görüş ayrılığından önce 969’da Malatya’da, sonra 1058’de 

Diyarbakır’da ve son olarak da 1293’den 1932’ye kadar Mardin Deyrülzaferan 

Manastırı’nda görev yapar. 

 

Şekil 3.4 : Roma Đmparatorluğu sırasında Mezopotamya. (kaynak: Kaçar, 2006) 

Çeşitli kaynaklar, Mardin’de Hıristiyanlık öncesinde ve 20.yüzyıla gelinceye değin 

Yahudilik ve Müslümanlığın yanı sıra, güneşe ve ateşe tapan Şemsilik ve şeytanı 

melek olarak gören Yezidilik gibi farklı inançların var olduğunu bize aktarmaktadır 

(Bilge, 2001). IV. Yüzyılda kurulan ve Süryanilerin dinsel merkezi konumundaki 

Deyrülzaferan manastırının bodrum katında Şemsilere ait olduğu düşünülen bir 

tapınak bulunmuştur. 

 

Resim 3.2 : 19.Yüzyılda Mardin  (kaynak: Noyan, 2005) 

M.Ö.3000’lerden M.Ö.311 tarihinde Roma’nın egemenliğine girinceye değin bölgeye 

hakim olan birçok uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan Mardin kentinden o döneme 

ait günümüze kadar gelebilen bir mimari eser veya kentteki yapıları betimleyen bir 
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belge ulaşmamıştır.  Bu tarihten sonraki tarihsel süreçte Mardin kenti, M.S.640 

yılından başlayarak Müslümanların, 1105-1409 yılları arasında başkent olarak 

Artukluların ve son olarak 1517’den Cumhuriyetin kuruluşuna değin Osmanlı 

egemenliğine girmiştir. Tarihte birçok çatışma ve yıkıma uğrayan Mardin’den IV. 

yüzyıldan başlayarak 18. ve 19. yüzyılda sayıca daha fazla olmak üzere 

Hıristiyanlara ait birçok kilise ve manastır günümüze gelebilmiştir.  

Artuklu dönemi öncesinde kentin fiziki yapısıyla ilgili olarak “kalabalık büyük çarşıları 

olan ve tepe üzerinde büyük bir kent” şeklinde, 8.-9. yüzyıllarda yaşamış bazı Arap 

tarihçi, coğrafyacı ve gezginlerin aktardığı bilgiler var ise de bu yapıların biçimsel 

özellikleri gibi niteliklerine ilişkin ayrıntılı bir fikir sahibi değiliz (Alioğlu, 2000).  

Kentin gelişimi ile ilgili olarak bazı bilgilerin olduğu son 1000 senelik dönem 

içersinde, Mardin en görkemli günlerini¹º Artuklu döneminde yaşamıştır. Yaklaşık 

300 yıllık bir dönem içinde birçoğu günümüze kadar ulaşabilen sayısız medrese, 

cami, külliye ve hamam gibi dini ve sosyal içerikli yapı yapılmıştır.  

1229’da ölen Arap coğrafyacı Yakut el-Hamevi  XII ve XIV. Yüzyıl arasındaki 

dönemde Mardin hakkında detaylandırılmış önemli bilgileri vermektedir. Yakut el-

Hamevi , “Mardin’in Duneysir, Dara ve Nusaybin düzlüklerine hakim bir tepe 

üzerinde kurulmuş olduğunu, kalenin karşısında, çok sayıda çarşı, han, medrese, 

ribat¹¹ ve hankahı içinde barındıran bir şehristan (rabaz¹²) bulunduğunu” bize aktarır 

(Acar, 2006). Đlk kez kentteki sivil mimari hakkında bilgiler edindiğimiz Yakut bize, 

sarnıçlı olan evlerin yamaçta birbiri üzerine inşa edilmeleri nedeniyle merdiven gibi 

göründüğü bilgisini verir.  XIV. ve IV.  Yüzyıllarda Mardin’e gelen Đbn Şaddat ve 

Barbora gibi ziyaretçiler kenti yapı grupları ile detaylı olarak tanımlayarak kent 

dokusu hakkında bilgi verirler.  

 

10-Artuklular devrinde iktisadî ve sosyal hayatın ileri bir derecede olduğunu gösteren ve aynı zamanda 
buna temel teşkil eden sebeplerden biri de Artuklu idarecilerinin iktisadî ve sosyal politikalarıdır. 
Vergilerin düşürülmesi, para politikaları, ticarî ve sosyal amaçlı imar faaliyetleri, üretimi arttırmaya 
yönelik tedbirler gibi siyasî ve sosyal huzur ve güveni sağlamaya yönelik politikalar. Bu iktisadî ve 
sosyal refahın temelinde Artuklu hükümdarlarının geniş bir dinî hoşgörüye sahip olmaları ve bunu bir 
devlet politikası haline getirmeleri de yatmaktadır. Artuklu şehirlerdeki canlılık da iktisadî ve sosyal 
hayatın oldukça ileri bir seviyede olduğunu göstermektedir. Đbn Cubeyr başta olmak üzere birçok 
kaynak Mardin ve Duneyser (Koçhisar)'in çarşılarının yük ve erzaklarla dolu olduğunu ve ticaret için 
gerekli olan buradaki fınduklar (hanlar), hamamlar ve çarşılara muhtelif memleketlerden insanların 
geldiğini ve canlı bir ticaret merkezi olduğunu nakletmektedir. Ayrıca Mardin ve Duneyser,'de 
darphaneler bulunuyordu ve başlıca paralar buralarda imal ediliyordu (Gül, 2006)  

11- Ribat: Đslam devletlerinin kara ve deniz sınırlarındaki, önemli noktalarda bulunan sınır karakolu 

niteliğinde müstahkem yapılar. 

12- Rabaz, şehrin surları dışındaki yerleşmelere verilen isimdir. Dış mahalle olarak karşılığı vardır. 
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Alioğlu, geleneksel kent mekanını biçimlendiren imar eylemlerine Artukluların yeni 

yorumlar getirdiğine dikkat çekmektedir; “daha önce Anadolu’da göremediğimiz 

külliye ve hamam gibi yapı türlerinde ilk olabilecek örnekler, bu dönem içinde 

Mardin’de Artuklular tarafından yapılmıştır “(Alioğlu, 2000). 

Osmanlı döneminde ise daha çok cami ve hamam gibi sosyal içerikli yapıların 

Artuklu dönemindeki biçimlenme ve yapım geleneği bakımdan bir önceki dönemin 

tekrarı şeklinde sürdürüldüğü gözlenir. XVI. Yüzyılda Osmanlı kendi içinde mimari 

bakımdan klasik dönemi yaşarken, Mardin’de aynı dönemde yapılan dini ve sosyal 

içerikli yapıların Artuklunun özgün karakterini devam ettirdikleri gözlenir.  XIX. 

yüzyılda Mardin’de çağın gerektirdiği askeri, yönetim ve eğitim yapıların kentte 

görülmesi sonucu, az sayıdaki konut yapılarının o dönemde Batı etkisindeki Osmanlı 

mimarlığından biçimsel anlamda etkilendiği görülür (Alioğlu, 2000) 

3.2.2.  Geleneksel kent dokusunun karakteri 

Şehircilik tarihi incelendiğinde, kent dokularının biçimlenmesinde, iki ana düzen 

eğilimi hakimdir. Bunlardan biri geometrik olmayan, organik bir oluşum sonucu 

ortaya çıkan “ritmik düzen”, ikincisi ise geometrik biçimlenmelere dayalı “metrik 

düzen”dir. Geleneksel Türk yerleşmeleri, serbest düzende biçimlenmeleri ve organik 

bir süreç sonunda oluşmaları nedeni ile ritmik bir düzen içindedir (Aru, 1998). 

 

Resim 3.3 : Cumhuriyet öncesinde Alman ordusuna ait araçların geçebilmesi için 
yıkılan tarihi evler (Noyan, 2005) 

Aru’ya göre Türkler göçerlikten yerleşikliğe geçerken, Anadolu’da daha önce 

kurulmuş olan Helenistik ve Bizans devirlerine ait kent dokularını olduğu gibi 

kabullenmişlerdir. Aradan geçen zaman sürecinde metrik düzene ait izler silinirken, 

organik bir süreçte oluşmuş serbest biçimli geleneksel dokular Anadolu kentlerine 
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hakim olmuştur. Aru bu biçimlenmenin topoğrafik yapıdan bağımsız oluştuğunu 

savunarak benzer düzenin yamaçlarda olduğu kadar, düz arazide de görüldüğünü 

buna örnek olarak verir (Aru, 1998). Çalışma alanı olan Mardin’in geleneksel kent 

dokusu, sahip olduğu organik yapısı ile (Aru’nun tanımı ile) ritmik düzen içinde 

bulunurken, yeni yerleşimin olduğu Yenişehir bölgesi ise metrik düzen yapısına 

sahiptir.  

Geleneksel Mardin kent dokusunu kale, dış mahalle ve sur dışı olmak üzere üç 

temel bölgede incelemek mümkündür. Đlk kez IV yüzyılda Marcellinus tarafından adı 

geçen kalede XV. yüzyılda 300 adet, XVIII. yüzyılda 80’inde yaşanılır 200 adet, XX. 

Yüzyılın başlarında ise sadece harap bir konağın olduğu bilinmektedir (Alioğlu, 

1996)    

 

Resim 3.4 :  Havadan Mardin tarihi kent dokusu (Erkanal,1988) 

Prof. Kemal Aru, geleneksel Türk yerleşmelerinin kendine özgü doku karakterinin 

oluşumunun rastlantısal olmadığını, iç dokudan gelen geometrik olmayan formların 

yüzeye vurmasından ortaya çıktığını ifade eder. Aru’ya göre geleneksel kentlerin 

temel biçimleri, burada yaşayanların gereksinimleri sonucu oluşmuştur (Aru, 1998). 

Geometrik olmayan bir düzen içindeki geleneksel Mardin kent dokusunun genel 

yapısını Alioğlu şu şekilde özetler;  “lineer aks ortasında ve daha sonra Ulu Cami 

çevresinde oluşan ticaret merkezi, hanları ve geleneksel çarşıyı barındırırken, 

çarşının çevresinde zengin mahalleri, kademeli olarak da bunların etrafında daha 

mütevazı evlerin bulunduğu mahalleler yer alır. Eğimli bir yerleşme alanına sahip 

olan kent dokusunda geleneksel evler, düşeyde gelişen, arazi eğimi ile uyumlu bir 

planlama anlayışı gösterir; böylece topografyanın teraslamalar biçiminde kullanımı 
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söz konusudur. Evler bazen araziyi düzleyerek, bazen de doğal zemini olduğu gibi 

kabul ederek inşa edilmiştir” (Alioğlu, 1989). 

 

Şekil 3.5 :  Mardin kentsel sit alanı ve tescilli yapılar  (kaynak:  Günal, 2005) 

Geleneksel Mardin evleri yoğun bir doku içersinde düz, eğimli veya merdivenli 

sokakların oluşturduğu organik parsellerde yapılmışlardır. Đki yanı yüksek avlu 

duvarları ile çevrelenmiş organik şekildeki dar sokakları, evlerinin sokağa bakan alt 

cephelerde pencere yapılmaması ilkesi, evlerinin üst kat çıkmalarındaki profilli 

bindirme tekniği ile yapılmış taş konsolları ve anıtsal avlu kapılarına verilen önem 

gibi özellikler düşünüldüğünde Mardin’in sokak yapısı Anadolu’nun herhangi bir 

yerleşmesinden farklı değildir. Mardin Evinin mekan kurgusundan kaynaklanan 

yaşama biriminin sokağa doğru bakması yerine iç avluya ve manzara nedeniyle 

Mezopotamya Ovasına olan yönelişi ve (yazın sıcaktan, kışın ise yağmurdan 

korunabilecek kamuya açık bir sığınak niteliğindeki) kabaltıların varlığı Mardin 

yerleşmesinin sokak oluşumundaki zenginliğini ve farkını oluşturur.  

Sokakları:  

Mardin sokakları, sivil ve dini mimarlık örneklerinin daha çok da evlerin oluşturduğu 

bir dokunun içinde yer alan organik yapıdaki ağlarıdır. Bu ağlar, eğimli bir arazi 

üzerinde ve oldukça sık bir doku içinde yer alan sivil yapılar ile dini ve sosyal içerikli 

yapıları ve çarşıları birbirine bağlar. “Bütün yapı türlerinin şehir dokusu içindeki 

homojen dağılımlarına ve bir odak noktası yaratma çabalarının olmamasına uygun 

olarak sokakların oluşmasında da bir hiyerarşi söz konusu değildir. Organik 

düzendeki sokaklarında ne boyutlarında ne de yönlendirmelerinde bir önem sırası 

güdülmüştür. Ancak bazı biçimlemeler tanımlayıcı özellikler olarak ortaya çıkarlar. 



 70 

Bir ya da birkaç eve hizmet veren çıkmaz sokaklar, evlere girişte yapılan sahanlıklar, 

bazen sokak üstlerinde altta bir geçit bırakılarak yapılmış odalar (kabaltı veya yerle 

dildeki adı ile abbara) ortak kullanım alanları ile özel kullanım alanlarının 

arakesitlerinde nasıl bir yapılanma içinde olunduğunu göstermektedir (Alioğlu, 

2000). 

 

Şekil 3.6 : Mardin kent dokusundan farklı kesitler (Alioğlu,2000) 

      

Resim 3.5 :  Merdivenli bir sokak ve çal köşeler   
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Resim 3.6 :  Mardin sokaklarından bir kesit 

Mardin’deki sokak genişlikleri, Anadolu’daki benzer geleneksel yerleşimlere göre 

genel olarak daha dardır. Sahip olduğu eğim nedeniyle yatay akstaki birkaç sokak 

dışında (binek hayvanlarının çektiği) araba ile ulaşıma izin vermez. Bu nedenle 

sokakların daha geniş yapılması alan kısıtlılığına sahip bir yerleşimde anlamlı 

olmamıştır. Sokakların darlığı, iklim olarak bulunduğu bölgenin koşullarına uygunluk 

göstermiştir (Resim 3.6).  

      

Resim 3.7 : Mardin’de abbara (kabaltı) örnekleri  
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Resim.3.8 : Selçuklu anıtsal etkisine sahip  B.Erdem ve Mungan evi avlu kapıları  

Mardin evinin oluşumunda olduğu gibi sokakların yapısında da yerleşmenin içinde 

bulunduğu iklimin etkisi kendini gösterir. Her iki yanda kesintisiz devam eden taştan 

yapılmış yüksek avlu duvarları, güneşin dik geldiği saatler dışında yazın her zaman 

gölgeli olan, kışın ise sert rüzgarlardan koruyan ve sıcaklığın (rüzgara açık alanlara 

göre) daha yüksek olduğu bir bölge oluştururlar (Resim 3.7). 

Mahalleleri: 

Geçmişte bünyesinde barındırdığı farklı etnik kökendeki insanları nedeniyle 

mahalleler, Mardin geleneksel şehir dokunun analizinde özel bir öneme sahiptir. 

Mahalle, Osmanlı da sosyal yaşamın merkezi olması yönüyle önemli olmuştur. 

Osmanlı mahallelerinde yaşayan bireyler birbirini tanımakta ve sosyal dayanışma 

içerisinde bir arada yaşamlarını sürdürmektedirler. Mardin kentindeki mahallelerde 

de benzer şekilde her sınıf ve bölgeden insanlar, belirli kurallar ve etiketler 

çerçevesinde birlikte yaşamışlardır. Osmanlı kentlerine ilişkin yapılan araştırmaların 

birçoğunda yapılan Müslüman veya gayrimüslim mahalleleri şeklindeki 

sınıflandırma, 19. yüzyıldaki yapısına bakıldığında Mardin için yapmak mümkün 

değildir. Müslüman ve Hıristiyanların aynı mahallede komşu olarak yaşadığı konusu, 

şer’iye sicillerinde birçok örnekle gösterilmektedir (Öztürk, 2006; Alioğlu, 2000). 

Bununla birlikte, bir etnik grubun adı ile anılan bazı mahalleler zaman içinde o etnik 

topluluğun azalması veya yok olması ile varlıklarını sürdürememişlerdir. Örneğin,  

Şemsilerin yoğun olarak bulunduğu ve adını veren Şemsiye veya Musevilerin 

ağırlıklı olarak oturduğu Yahudiyan Mahalleleri, bu toplulukların sayılarının azalması 

sonucu isim olarak yok olmuşlardır. Diğer yandan sayıca büyük oranda azalmış olsa 
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da günümüze kadar varlıklarını sürdürebilen Kıssis Mahallesinde Hıristiyanlar 

oturmaktadır (Alioğlu, 2000).  

Osmanlı egemenliğine girdiği zaman dilimi olan 16.Yüzyılın başında elde edilen 

tahrirlerde Mardin’in 9 adet mahalleye¹3 sahip olduğu anlaşılmaktadır. Cumhuriyet 

döneminde ise Mardin; Savurkapı, Gül (Kölesiyan), Şehidiye, Medrese, Teker 

(Tekke), Ulucami, Şar (Kıssis), Eminüddin, Necmettin (Zarraka), Diyarbakırkapı, 

Yenikapı mahalleleri şeklinde on bir mahalleye bölünmüştür (Kankal vd, 2007; 

Alioğlu, 2000). 

 

Resim 3.9 : Mardin kentsel sit alanından bir kesit-havadan görünüşü (anonim, 
internet) 

19. yüzyıla gelindiğinde mahalle sayısında ve isimlerindeki değişim dikkat çekmeye 

başlar.  Babü’l-Cedid ve Gölasiye Mahalleleri dışında diğer mahalle isimlerinin 

değişmiş ve mahalle sayısı 12’ye çıkmıştır. Bunlar; Eminüddin Mahallesi, Tekye 

Mahallesi, Cami-i Kebir Mahallesi, Şeyh Çabuk Mahallesi, Şeyh ŞeyhullahMahallesi, 

Şehidiye Mahallesi, Latifiye Mahallesi, Medrese Mahallesi, Meşkin Mahallesi ve 

Necmeddin Mahallesi’dir (Kankal vd, 2007). 

19.Yüzyılın ikinci ve 20.yüzyılın ilk yarısında kent içindeki Süryani ve Ermeni 

Hıristiyan nüfusun önemli bir bölümünün şehir ve ülke dışına göç etmeleri daha  

13- Babü’l-Cedid Mahallesi, Zerraka Mahallesi, Kıssis Mahallesi, Babü’l Hammara Mahallesi, 
Gölasiye Mahallesi, Şemsiye Mahallesi, Zeytun Mahallesi, Kamil ve Bimaristan Mahallesi, 
Yahudiyan Mahallesi. 16. yüzyılın ortalarında ise Sündik (Sevindik) isimli mahalle de 
kayıtlarda yer almaya başlar. 17. yüzyılın başlarındaki şer’iye sicillerinde bu mahallelerle 
birlikte Babü’s-Savur Mahallesinin adı da geçmektedir (Kankal vd, 2007).  
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önce çoğunlukta olan bu grupları azınlık durumuna düşürmüştür. Günümüzde 

ağırlıklı olarak Arap, Türk, Kürt ve az sayıdaki Süryani kökenli nüfusun yaşadığı 

Mardin kentsel sit alanı mahalle isimleri ve kent içindeki konumları şekil 3.27’de 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 3.7 : Günümüzdeki Mardin kentsel sit alanı mahalle yapısı (kaynak: 
www.mardin.gov.tr) 

Çarşıları: 

Kent dokusu içinde yer alan ve günümüze kadar ulaşabilmiş olan çarşıların, 

geçmişte Mardin kentinin sahip olduğu nüfus büyüklüğü ile kıyaslandığında oldukça 

büyük ölçekli olduğu gözden kaçmaz. Bu durumu, birbiri ile ilişkili olan iki gerekçe ile 

açıklamamız mümkündür. Oldukça yoğun ticari etkinliğin yaşandığı ticaret yollarının 

üzerinde yer alması kent gereksinimi dışında alım-satım faaliyetinin olabileceğini 

düşündürmektedir. Bir diğer neden olarak da bu ticaret sayesinde kentte gelir 

seviyesi yüksek olan tüccarların yaşamaları ve onların taleplerinin yarattığı ticaret 

hacmindeki büyüklüktür. Dini ve sosyal içerikli yapılarda rastladığımız anıtsal ölçek 

ve kalıcı malzeme ile yapılan Geleneksel Mardin evlerinin yapılabilmesi için belirli bir 

gelir seviyesi gerekmektedir. Tek başlarına bu evlerin varlığı bile kentin geçmişte 

kent içi milli gelirinin oldukça yüksek olduğunun bir göstergesidir.  

Diğer yandan, en parlak dönemini yaşadığı Artuklu öncesinde X. Yüzyılda Đbn 

Havkal ve Đstahrinin, Mardin’i büyük çarşıları olan bir yerleşme olarak tanımlamaları 

bu saptamayı doğrulamaktadır. Mardin’deki çarşı topoğrafya ile uyumlu biçimde Ulu 

Camiyi kendine merkez yaparak uzun ince bir hat boyunca ve birkaç sokağa yayılım 

göstererek yatayda bir gelişme göstermiştir. 16.yüzyıla gelindiğinde ise sipahiler, 
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aktarlar, Kayseriye (Bedesten), çarıkçılar, marangozlar çarşıları gibi küçük işletmeler 

şeklinde uzmanlaşma görülmektedir.  Darphane, debbağhane, buzhane, bozahane 

ve küçük çaplı sanayi mamulü üreten imalathanelere kent dışında rastlanmaktadır. 

Selçuklular döneminde dokuma sanayisi oldukça gelişmiş olan Mardin’in 

ekonomisinde bu iş kolunun önemli bir paya sahip olduğu anlaşılmaktadır. XIX. 

yüzyılın sonunda Mardin’i ziyaret eden Cuinet’in aktarımlarında yer alan iki adet 

kumaş fabrikası ve çok sayıdaki dokuma tezgahı, dokumacılığın yüzyıllarca belirli bir 

ekonomik büyüklük ile sürdürüldüğünü göstermektedir (Aydın, vd., 2000; Alioğlu, 

2000). 

Mardin merkezindeki geleneksel çarşı, bugün de güncel yaşam koşullarının 

gerektirdiği yeni işlevlerle eski şehrin ticaret merkezi olmayı sürdürmektedir. 

Dini ve Sosyal Amaçlı Yapılar: 

Alioğlu, Mardin’de “daha eski dönemlerde varlığı bilinen Pagan kültürle birlikte üç 

farklı tek tanrılı dini inancın birlikte var olduğuna dikkat çekerek, bu inançlara ait 

yapıların da kentte var olması gerektiğinin altını çizer. Bununla birlikte günümüze 

ulaşabilmiş olan Hıristiyan ve Müslümanlara ait dini ve sosyal içerikli yapılar dışında 

diğer inançların yapılarının varlığı konusunda güvenilir bir bilgi yoktur. Alioğlu, bu 

konudaki tek bilginin “XVI. yüzyılda var olduğu bilinen Yahudilerin ikamet ettiği bir 

Yahudiyan Mahallesi ve bu inanca ait bir sinagog” olduğunu belirtir.  (Alioğlu, 2000).  

       

Resim 3.10 : Mardin Ulu Camii minaresi (solda-kaynak: Bünyad Dinç); 
Deyrülzaferan Manastırında yer alan dilimli kubbeler (sağda) 
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Mardin kentsel dokusu içindeki yaşamdaki iç içelik farklı inançlara ait ibadet 

yapılarının fiziksel görünümlerine de yansımıştır. Kafkas (2007), Ulu camiinin 

minaresinde görülen kesme dilimli kubbenin Artuklu yapı geleneğinden geldiğini, 

sekizgen armanın kiliselerin çanlarında kullanıldığını, güneş armasının ise 

Şemsilere ait olduğunu ve son olarak da Süryanilerin yağmur damlası figürünün 

altında Artukluların “kufi” yazısı ile kitabesinin yer aldığını belirtir. Tüm bunların aynı 

minarede yer almasının bilinçli bir tercih olduğu izlenimini uyandırmaktadır. 

Mardin’deki yapıların hemen hemen hepsinin yapımcısı olarak gösterilen Ermeni ve 

Süryani usta ve mimarların, Müslümanlara ait dinsel yapılarda gerek detay bilgisi ve 

işçilik,  gerekse tercih ettikleri yapı bileşenleri olarak kendilerinden bir şeyleri 

yapılara yansıttıkları gözlenmektedir. Farklı dinlere ait mimari yapıların 

biçimlenmesinde avlu kullanımı gibi verilen mimari kararlar, bu yapılarda kullanılan 

yapı malzemesi ve dilimli kubbe kullanımı gibi yapı bileşenlerindeki benzerlik ve 

uyum kentsel doku içinde çağdaş kent tasarım ilkelerinden biri olan homojenliği 

getirmiştir.  

 

Resim 3.11 : Deyrülzaferan manastırı, (kaynak: Bünyad Dinç) 

Mardin’deki en önemli Süryani yapısı, şehrin birkaç kilometre dışındaki 

Deyrülzaferan Manastırıdır (Resim 3.11). Süryani Kadim cemaatinin dini merkezi 

olan manastır MS IV. yüzyılda kurulmuştur (Alioğlu, 1996).  
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Camileri ve Kiliseleri: 

“Yörenin ilk yerleşikleri olan çeşitli mezheplerden ve etnik gruplardan Hıristiyanlar, 

sur içinde veya dışında kilise ve manastırlar¹4 inşa etmişlerdir. Bunlardan bir kısmı II. 

ve VI. yüzyıllarda bir istisna dışında diğer kısmı ise XIX. yüzyıldan sonra yapılmıştır”. 

Alioğlu, mevcut kaynakların XVII. yüzyıl sonuna kadar çok uzun bir süre kilise veya 

manastır yapımından söz etmediğini belirtmektedir (Alioğlu, 2000). 15 

Alioğlu, 19.yüzyıl öncesindeki dönem içinde, eğitimin dinin bir parçası olarak 

görüldüğüne vurgu yaparak, genellikle tüm kiliselerde medreselerde olduğu gibi din 

ve genel kültür eğitiminin yapıldığını ifade eder (Alioğlu, 2000). Artuklu öncesindeki 

yaklaşık 500 yıl süren Đslam egemenliği altındaki dönemden Mardin’de günümüze 

hiçbir ibadet yapısı ulaşmamıştır.  

Artuklu, Akkoyunlu ve sonraki Osmanlı dönemlerinde yapılan birçok camii, zaviye ve 

medrese gibi yapılar çok kültürlü kent dokusunu tamamlayan öğeler olarak 

 

 

 

14-  Erken dönem Hıristiyanlar dini yapılar; 

� V. Yüzyıl Mar Mihayel Kilisesi (Burç Manastırı)-Sur dışında yapılmıştır.  

� VI. Yüzyıl Mar Şmuni kilisesi- Teker Mahallesi. 

� V. Yüzyıl Surp Kevork (Kırmızı Kilisesi veya Mar Circis manastırı)-Yenikapı Mahallesi. 

� V. Yüzyıl Mar Hürmüzd Kilisesi-Şar Mahallesi. 

� VI. Yüzyıl  Mar Benham (Kırklar veya Kırk şehit) Kilisesi. 

Geç dönem Hıristiyanlar dini yapılar (XIX. Yüzyıl ve sonrası); 

� Süryani Ortodoks Meryem Ana Kilisesi (Savurkapı Mahallesi–1857)  

� Süryani Katolik Meryem Ana Kilisesi (Cumhuriyet Meydanı–1860)  

� Latin Katolik Patriye Kilisesi (yapım:1884-mevcut değil) 

� Süryani Katolik Mar Efrem Kilisesi (Diyarbakırkapı Mahallesi -yapım:1884)  

� Ermeni Katolik Mar Yusuf Kilisesi (yapım:1894) 

� Süryani Protestan Kilisesi (Cumhuriyet Meydanı–1904)  

� Süryani Ortodoks Mar Pavlus Kilisesi (Gül Mahallesi–1914)  

15- Alioğlu’nun da işaret ettiği şekilde kentte uzun bir süre kilise veya manastır yapılmamasına iki 
neden etken etmiş olmalıdır. Đlki, Mardin’deki gayrimüslimler arasındaki mezhep farklılaşmasının 
misyonerlerin bölgedeki faaliyetleri ile geç dönemlerde olması, bir başka deyişle ilk dönemlerde mevcut 
nüfusla yeni bir manastır ve kiliseye gereksinim duyulmaması olarak gösterilebilir. Đkinci neden ise, 
özelikle Osmanlı döneminde gayrimüslimlerin yeni bir ibadethane yapmaları veya mevcuda ilave 
yapmaları konusunda getirilen yasaklamalardır. Mezhep farklılaşmasının bölgede belirgin hale geldiği 
19.yüzyılda Tanzimat ile elde edilen haklar sonucu bu tip yapılarda bir patlama meydana gelmiştir. 
Diğer yandan Artuklu döneminde özellikle Timur’un kente verdiği zarar Akkoyunlu ve Karakoyunlu 
dönemlerinde tamir olunmaya çalışılsa da, bunun daha çok Müslümanlara ait camiler üzerinde 
yoğunlaşıldığı görülmektedir.  
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yerini almıştır16 (Alioğlu, 2000). 

Medrese ve Külliyeleri: 

Artukoğulları Mardin’de Osmanlı devletinden farklı olarak bir ibadet yapısı olan cami 

yapmak yerine o dönem için eğitim yapısı işlevine sahip medrese ve zaviye gibi 

sosyal görevler yerine getiren yapılara ağırlık vermişlerdir. Artukoğulları’nın bölgede 

yakaladıkları siyasi ve ekonomik başarısında bu tercihlerinin önemli katkısı olduğunu 

düşünmek yanlış olmayacaktır.  

Artukoğulları bulundukları bölgede daha öncesinde var olan yapı geleneğini 

kullanarak, özellikle özgün plan şemalarına sahip medrese yapıları yapmışlar ve bu 

yolla daha sonra Anadolu’daki benzer işlevli yapılar için örnek oluşturmuşlardır. 

Alioğlu’na göre Mardin’deki medrese yapılarında iki ana şema sözkonusu olmuştur. 

Hatuniye (Sitti Radviyye) Medresesi, Şehidiye Medresesi ve Şah Sultan Hatun 

Medreseleri “tek avlulu medrese şemasına”; Marufiye, Zinciriye (Sultan Đsa) ve 

Kasımiye Medreseleri ise ikinci tip olan “çok avlulu tipe” örnek olarak verilebilir¹7 

(Alioğlu, 2000). 

 

16-  Artukoğulları döneminde yapılan camiler;  

� Ulu Camii 
� Latifiye Camii 
� Babe’s-Sur (Melik Mahmut) Camii 
� Molla Hari (Süleyman Paşa) Camii 
 

Akkoyunlular döneminde yapılan camiler;  

� Kale Camii (XV.yüzyıl) 
� Çabuk Camii 
� Şeyh Matmut Turki Camii 
� Reyhaniye Camii 
� Hamid Camii 
 

Osmanlılar döneminde yapılan camiler;  

� Kıseyri Camii (XVI.yüzyıl) 
� Arap Camii (XVI.yüzyıl) 
� Zairi Camii (XVII.yüzyıl) 
� Halife (Hacı Ömer) Camii (XVIII.yüzyıl) 
� Hamid Camii (XIX.yüzyıl) 

 
17-  Artukoğulları döneminde yapılan Medreseler;  

� Emineddin ve Necmeddin külliyeleri (XII.yüzyıl) 
� Hüsamiye Medresesi (XII.yüzyıl) 
� Hatuniye (Sitti Radviyye) Medresesi (XII.yüzyıl) 
� Marufiye Medresesi (XIII.yüzyıl) 
� Şehidiye Medresesi (XIII.yüzyıl) 
� Muzafferiye Medresesi (XIII.yüzyıl) 
� Zinciriye (Sultan Đsa) Medresesi (XIV.yüzyıl) 
� Kasımiye Medresesi (XIV.yüzyıl-Akkoyunlular döneminde tamamlanmıştır)  
 

Akkoyunlular döneminde yapılan Medrese;  

� Şah Sultan Hatun Medresesi (XIV.yüzyıl)  
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Bu medreselerin yanı sıra kayıtlardan ya da kalıntılardan saptanabilen ana 

şemalarının anlaşılması mümkün olmayan başka medreseler de vardır. Bunlar XII. 

yüzyıl Hüsamiye, XIII. yüzyıl Muzafferiye ve Melik Mansur (Şeyh Aban ya da Libben) 

XIV. yüzyıl Altunboğa ve tarihi belirlenemeyen (Paşaratlar Evi) medreseleridir. 

Külliye Türkçe’de “bütünü barındıran yer” anlamına gelir. Bir camiyi merkez alarak 

etrafındaki medrese, türbe, aşevi ve şifahane gibi ayrı ayrı yapıların bir araya 

gelmesi sonucu oluşur. Alioğlu, Klasik Osmanlı Mimarlığında çok önemli bir kentsel 

tasarım öğesi olan bu yapı türünün ilk örneğinin Mardin’de ortaya çıktığını belirtir. 

Cami, medrese, maristan, hamam ve çeşmeden oluşan Necmeddin ve Emineddin 

Külliyesi XII. Yüzyıl yapılış tarihi ile Anadolu’daki ilk külliye olarak kabul edilmektedir. 

(Alioğlu, 2000) 

 

Resim 3.12 : Kasımiye medresesi (kaynak: Dick Ossseman) 

XIX. yüzyılda Tanzimat ve Osmanlı’daki batılılaşma sürecinin etkisi ile farklı etnik 

topluluklara hizmet veren okullar görülmeye başlamıştır. Misyonerlik faaliyetlerinin 

de etkisi ile çeşitli Hıristiyan mezhepleri için çok sayıda okulun hizmet verdiği 

bilinmektedir. Tanzimat sonrasında azınlıklara getirilen haklar sayesinde kilise 

yapılarında olduğu gibi gayrimüslimlere ait eğitim yapılarının sayısında kısa sürede 

bir patlama yaşanmıştır.  
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Resim 3.13 : Zinciriye medresesi   

3.2.2.1. Kültürel zenginlik  

Mardin, geçmişte olduğu gibi bugün de Süryani cemaatinin önemli dini 

merkezlerinden biridir. M.S. 497 yılında kurulan Deyrülzaferan Manastırının, 

1293’ten 1932 yılına kadar Dünya Süryani Ortodoks Patrikliği olarak hizmet vermiş 

olması burasını dünyadaki Hıristiyan toplum için çekim merkezi haline getirmiştir 

(Resim 3.11). Ortaçağda doğunun en önemli manastırı olarak ün yapan ve o 

dönemde 300 rahibin yaşadığı belirtilen Mor Gabriel (Deyrulumur) Manastırı, M.S. 

615’ten 1049 yılına değin Tur Abdin Metropolitlerine ev sahipliği yapmıştır (Resim 

3.14). M.S. 397’de kurulmuş olan manastır en eski manastırlardan biri olma 

özelliğini taşır. Halen, aktif olarak bir grup öğrenciye dini eğitim vermektedir. 

Süryaniler dünyadaki ilk Hıristiyanlar olarak bilinir ve Mardin kentinde Süryanilerin 

konuştuğu dilin (Aramice veya Süryanice), Hz. Đsa’nın konuştuğu dilin bir lehçesi 

olduğu ileri sürülmektedir (Günal, 2006). 

Artuklular, 1108-1408 yıllan arasında egemenliklerine aldıkları Mardin’i, başkentleri 

yapmışlardır. Yaklaşık 300 yıl süren egemenliklerinde Artukluların, külliye, cami, 

hamam gibi birçok yapı dışında yaptıkları 8 adet medrese günümüze kadar 

gelebilmiştir.   

Alioğlu, Mardin’de Artukoğulları döneminde yapılan dini ve sosyal amaçlı yapıların 

işlev, form, süsleme nitelikleri ile Anadolu Türk Mimarisinde önemli yere sahip 
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olduğunu belirtir. “Kuzey Suriye ile Anadolu arasında ara bölge olma özelliği taşıyan 

bu bölgede XII. ve XIV. yüzyıllar arasında egemen olan Artukoğulları, kendilerden 

önce var olan yapı geleneğini kullanarak benimsedikleri mimari değerler ile 

Anadolu’dan farklı ancak zaman zaman ona örnek olabilecek özgün bir mimari 

ortam yaratmışlardır. Akkoyunlular ve Osmanlı dönemlerinde ise bunlar sadece 

tekrar edilmiştir “(Alioğlu, 1996). 

 

Resim 3.14 : Mor Gabriel (Deyrulumur) manastırı (Mardin, Mardin Valiliği yayını) 

Türkiye’den daha önce göç etmiş ve halen Mardin’de konutları olan Süryanilerin 

başı çektiği dini ziyaretlerin yanı sıra, Mardin sahip olduğu özgün kent dokusu ve 

geleneksel evleri nedeniyle mevsimin elverdiği aylarda yerli ve yabancı turistlerin 

akınına uğramaktadır.  

Mardin’de 3 adet kentsel sit, 12 adet arkeolojik sit, 115 adet tarihi ve dini yapı, 459 

adet konut ve 74 diğer çekicilikler olmak üzere toplam 663 adet tarihi değer, Kültür 

ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenmiştir. Öte yandan geleneksel evler, 

geleneksel el sanatları, yeme-içme kültürü, dil ve özel günler araştırma sahasındaki 

Mardin ve Midyat gibi yerleşmelerin fiziksel görünümlerinin kültürel peyzaja 

dönüşmesini sağlayan unsurlar olmuştur (Günal, 2006). 

Tel ile yapılan sanat anlamına gelen telkari (gümüş veya altın işlemeciliği) geçmişte 

Midyat’ta Süryaniler tarafından yapılmaktadır. Merkez ilçede altın, Midyat’ta ise 

gümüş işlemeciliği yapılmaktadır. Günümüzde, Eski Midyat diye bilinen bölgede, 

yaklaşık 25 adet küçük atölyede, daha çok turistlere yönelik gümüş takı ve hatıra 

eşyası üretilmektedir.  
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Süryani ustalarla özdeşleşen, göz nuru ve el becerisi isteyen bir başka el sanat dalı 

olan “taş oymacılığı” Mardin Evlerinin yurt içinde ve dünyada duyulmasında önemli 

paya sahiptir. Günümüzde özellikle geleneksel evlerin restorasyonu ile tekrar canlılık 

kazanan bu zanaatın yok olmaması için çaba sarf edilmektedir.   

Bugün işlevini yitirmesi nedeniyle yok olmaya yüz tutan bakırcılık, kuyumculuk, iğne 

oyası, Midyat el nakışı, basmacılık, kumaş dokumacılığı (hame, şal; uşeppik, 

ibrisem, ipek, yün, kadife ve çuva kumaşlar), kilimcilik, halıcılık, semercilik, keçecilik, 

marangozculuk, tahta oymacılığı ve sedef işlemeciliği Mardin’e özgü diğer el 

sanatlarındandır. 

3.3. Geleneksel Mardin Evi 

3.3.1.  Giriş 

Bu bölüm içinde Mardin Evi, tarihsel gelişimi, sahip olduğu mekan kurgusu, estetik 

boyutu-üslubu, yapı ve yapım sistemleri ve Mardin evinin oluşumunda katkısı olan 

(doğal ve kültürel) yerel verileri gibi başlıklar altında detaylı bir şekilde incelecektir.  

Mardin Evinin sahip olduğu özgün mekan organizasyonu ve mekansal biçimlenme; 

kapalı, açık ve yarı açık alan kullanım şekli ile geniş biçimde tartışılacaktır. Bir süreç 

içinde oluşan Mardin evinin gelişebilirliği ise aynı başlık altında ele alınacaktır.  

Mardin Evlerinin geniş kitleler tarafından bilinirliğinde büyük katkısı olan özgün 

üslubu ile yapı elemanları ve bezemeleri ayrı bir başlık altında irdelenecektir.  

Mardin Evini plan anlamında tipolojik olarak gruplamanın zorluğuna karşın, özellikle 

(yaşama birimleri olarak tanımlanan) yaşamın geçtiği odalarında dikkat çeken 

strüktürel çözümler ve (kapı ve pencere açıklıklarının düzenlenmesi anlamındaki) 

tipolojik çözümler, yapı ve yapım sistemi başlığı altında incelenecektir.  

Mardin evinin oluşumunda katkısı olan veriler doğal veriler ve sosyo-kültürel yapısı 

olmak üzere iki başlık altında incelenecektir. Topoğrafya, iklim, manzara ve doğal 

kaynaklara erişim doğal veriler altında ele alınırken; toplumsal yapı, etnik yapısı ve 

dil Mardin’in sosyo-kültürel yapısına ait alt başlıkları oluşturacaktır.  

3.3.2.  Mardin evinin tarihsel gelişimi 

XII. yüzyılda yaşamış olan Arap coğrafyacısı Yakut el-Hamevi, Mardin’in eşsiz bir 

mimariye sahip evleri için de şunları söylemektedir: “Şehrin evleri- dağın eteğinde- 

merdiven biçiminde sıralanmıştır; her ev diğerinden yukarıdadır” Bir başka Arap 

coğrafyacısı olan Đbn Şeddad  “Şehir, bir dağın tepesinde kurulmuştur. Şehrin evleri 
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bir merdivenin basamakları şeklinde üst üste dizilmiştir. Sanki evler birbirinin 

üstünde duruyor. Çarşılar da böyledir. Yolları dar ve geçiş zor olduğundan insanlar 

tek tek geçebiliyor.” şeklindeki ifadesi ile Yakut el-Hamevi’yi doğrulamaktadır (Acar, 

2006).  

1820’li yıllarda Mardin şehrine gelen Buckingham da, şehrin üst üste sıralanmış 

evlerinden ve yapısından çok etkilenmiş ve burayı Roma tiyatrolarına benzetmiştir 

(Akis, 2007).  

Tüm bu bilgilerle, eğimli bir arazi üzerinde üst üste yerleşmiş avlulu teras ev tipi ile 

oluşmuş Mardin kentsel dokusunun Artuklu dönemine değin uzandığı ve çok köklü 

bir geleneğe sahip olduğu saptaması yapılabilir. 

Mardin evlerinin planları konusunda ayrıntılı araştırmalar yapan Alioğlu, yapım 

geleneğini 1950’lere kadar sürdürebilmiş evler için kronolojik bir değerlendirme 

yapmanın zor olduğunu belirtir. “Diğer taraftan geleneksel evin çözümleme 

çalışmaları sırasında erken ya da geç yapılanmanın planlamayı açıklayan 

etkenlerden biri olduğu görülmüştür. Gerçekten de evlerin şehir dokusu ile ilişkisi, 

giriş katı kullanımı, çok katlılığın biçimlenmesi, özellikli mekanların tasarımdaki 

yerleri ya da kullanılamaz olmaları, bezeme programındaki değişimler daima bir 

önce ya da sonra türünden zaman dilimine gereksinim duymuştur “ (Alioğlu, 2000).    

Altun, Mardin’de günümüzde yapılabilecek bir yapının bir süre sonra Ortaçağ 

döneminde yapılmış herhangi biri ile karıştırılabileceğini, bu nedenle Mardin’de 

yapılacak bir mimarlık tarihi incelenmesinde eğer elde kesin bir şey yoksa bir şey 

söylemenin mümkün olmayacağını aktarır (Altun, 1971). 

Mardin Evi, (farklı dönemlerdeki eklemelerle oluştuğu düşünüldüğünde) oda kapısı 

üzerinde yer alan kitabeler18 ait oldukları yaşam biriminin yapılış tarihini verirler. 

Mardin evi süreç içinde gelişim gösterdiğinden yatay ve düşey 

 

 

 

 

 

18- Kitabeler, pencere boşluğunu çevreleyen nişin içinde, iki pencere arasında, avlu cephesinin üst 
kısımlarında, genellikle silmelere yakın bir noktada ya da oda duvarlarının üzerinde veya tavanında 
yapılmıştır. Dikdörtgen, kare, yuvarlak, elips ve su damlası şeklindeki bir çerçevenin içinde yer alır. 
(Dalkılıç, 2005) 
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yapılanmadaki özellikler ve cephe verileri19 kitabelerle birlikte değerlendirilmelidir. 

Alioğlu, bu bulgulardan bazen birkaçının, bazen de tümünün ele alınarak evin 

kronolojik oluşumunu saptamaya yardımcı olduğunu düşünmektedir (Alioğlu, 2000). 

Kitabelerin olmadığı evlerde ise, tarihlendirilebilir başka evlerdeki yapı elemanlarının 

biçimsel özellikleri yine başvuru kaynağı olabilmektedir (Resim 3.16). 

Alioğlu, geleneksel evlerin giriş katlarının yapılış tarihi konusunda eldeki verilerle bir 

yorum yapılamayacağını, bununla birlikte üst katların XVIII.-XX. yüzyıllar aralığında 

yapılmış olabileceğini savunmaktadır (Alioğlu, 2000). 

  

Resim 3.15 : Mardin Azize Varvara Ermeni Manastır ve Ruhban Okulu, 1688 (Aydın 
vd., 2000) 

 

19- “Mardin Evi’nde cumba XX. Yüzyıl başından itibaren rastlanan birkaç örnekle sınırlı bir çıkma 

biçimidir. Eyvanların da bezemesiz, iki merkezli sivri kemerli, yüksek cepheli oluşumu da erken tarihli 

bir biçimlenme olmalıdır. Bu tip eyvanlar şehirde Artukoğulları ile başlayan Türk devletleri dönemi 

anıtsal yapılarında da görülmektedir. Zinciriye, Kasımiye medreseleri ve Firdevs Köşkü bu 

örneklerdendir. Yarım daire kemer, kemer çevresine bezeme yapılması, eyvanın bezeme ve silmelerle 

taçlandırılarak ön plana çıkarılması, eyvan cephesinin kapatılma eğilimi son dönem bezeme anlayışı 

kronolojik bir sıra ile gerçekleşmiştir. Pencerelerde düz lentolu pencere, dikdörtgen tepe penceresi 

erken tarihli uygulamalardır. Pencere lentosunun basık ya da yarım daire kemere dönüşmesi ve tepe 

pencerelerinin değişik biçimler kazanması geç dönem eğilimidir. Erken tarihli örneklerde sade çizgilerle 

biçimlenen silme ve korkulukların giderek diğer elemanlardakine benzer bezeme anlayışı ile yapılması 

da geç dönemlerde ortaya çıkmıştır. Katların ana giriş kapılarının yalın sivri kemereden bir niş içinde 

yer alması erken, bezemedeki gelişmelere bağlı olarak niş kemerlerinin çeşitli biçimler kazanması geç 

dönem eğilimidir” (Alioğlu, 2000). 
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Resim 3.16 : Kitabe örnekleri (kaynak: Meral Halifeoğlu-Neslihan Dalkılıç) 

3.3.3.  Mekan organizasyonu ve mekansal biçimlenme 

Geleneksel Mardin Evi planları incelendiğinde ilk göze çarpan özellik, (geleneksel 

Anadolu konutunda olduğu gibi) yatma, yemek, oturma gibi eylemlerin hepsini içinde 

barındıran yaşama birimlerinin planlamanın ana unsuru olduğudur. Ancak, iklimsel 

gerekliliklerle plan organizasyonunda bazı farklılıklar söz konusu oluşmuştur. 

Karasal ve ılıman bölgelerde gördüğümüz geleneksel konuttaki geçiş mekanı 

görevindeki, aynı zamanda günlük işlerin yapıldığı mekan olan (iç, dış, orta 

şeklindeki) sofanın yerini yarı açık bir mekan olan eyvan ve revak almıştır.  

Mardin’e ait Şeriye Sicillerin incelenmesi sonucu orta halli bir aileye ait bir evin 

içerisinde bir mutfak (mutbah-matbah), tuvalet (kenif-kenef), odunluk (neccari), su 

kuyusu (cübb-i ma) ve oda (beyt) yer almaktadır. Ailenin mutlaka bir avlu (havş) 

içinde bulunan evlerde yaşadıkları anlaşılmaktadır. Ekonomik durumu daha iyi 

durumda olanların veya şehrin ileri gelenlerinden olduğu anlaşılan ailelerin ise 

kayıtlarda “manzara” 20 olarak anılan odalara sahip oldukları bilinmektedir. Misafir 

odası anlamındaki bu odalar bir veya iki ayrı bölümden oluşmaktaydı (Kankal, 

2006).  

Geleneksel Mardin Evi’nde modüler bir tasarım anlayışı vardır. Üst katlardaki 

yaşama birimlerinde değişken olmakla birlikte, 3.80x3.80 m.,  4.00x4.00 m. gibi kare 

ve kareye yakın bir modülasyonun varlığı gözlenir. Buna bağlı olarak da kapalı 

mekanlar için her mekan kendi modülasyonun tekrarı ile oluşmuştur. Özellikle üst 

katlarda her mekanın bir modüler açıklaması vardır. Eyvan ve revak gibi yarı açık 

mekanlar da boyutları ile bu açıklamanın içinde yer alabilmektedir. Eyvan derinliği ve 

revak ön açıklığı, tasarımdaki birim modüle uygunluk göstermektedir. Zemin katta 

parsel geometrisinin uygunsuzluğu üst katta yapılan kısmen düzeltmelerle giderilir 

20- Manzara, öncelikle belirtmek gerekir ki yerel halk tarafından daha çok  “Mandara” şeklinde telaffuz 
edilmektedir. Manzara, evde asıl yaşanılan kısımdan farklı olarak inşa edilen ve bir nevi kabul odası 
olarak kullanılan, çoğunlukla selamlık-misafir odası anlamındadır. Ailenin maddi gücü, kalabalıklığı ve 
çevresindeki saygınlığı ölçüsünde odanın büyüklüğü değişebilmektedir. Odanın pencereleri arasında 
ev sahibinin zevki ve tercihine bağlı olarak taş işlemeler ile bir kahve ocağı bulunuyordu (Kankal vd., 
2007) 
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ve modülasyonun sağlandığı görülür. (Alioğlu, 2000). 

 

Şekil 3.8 : Dikdörtgen tipi (işliksiz) yaşama birimi (Alioğlu,2000) 

Mardin evlerinde ne zemin katta ne de üst katlarda belirli bir plan tipolojisine gitmek 

mümkün değildir. Ancak, “modüler bir sistemin varlığından söz etmeye izin veren 

evlerin planlamasında, işlikli ya da işliksiz olmak üzere kare, dikdörtgen, “L”, “ters T” 

tipteki yaşama birimleri yer almışlardır” (Alioğlu, 2000). 

Đşlik, diğer kapalı veya açık mekanlarla doğrudan bir bağlantısı olmayan ve yaşama 

birimi içinde yer alan bir hizmet mekanıdır. Đşlik genellikle dikdörtgen yaşama 

biriminde bir modül, ters “T” yaşama biriminde ise iki modül büyüklüğünde bir alan 

kaplamaktadır. Đşlikler günümüzde serin olmaları ve sahip olduğu büyük alanlar 

nedeni ile günlük ve kışlık yiyeceklerin saklandığı kiler olarak da kullanılmaktadır.  

Kare yaşama birimi işliksiz olduğunda bir modül iken, işlikli iken iki modülden oluşur. 

Boyut olarak yetersizliği nedeniyle seki altı ve üstü şeklinde bir bölünmeye izin 

vermez. 

Dikdörtgen modül ise işliksizken bir, bir buçuk veya iki modülden oluşabilmektedir. 

Mardin evlerinde yaşama birimleri için en çok rastlanılan modülasyon, iki modüllü 

olanıdır. Bu tip yaşama biriminde avlu veya terasla olan bağlantı eyvan aracılığıyla 

sağlanırken giriş genellikle dar kenardan tercih edilir. Oda içindeki pencerelerin 

manzara nedeniyle ova yönünde konumlandığı görülür. Dikdörtgen modül ovaya 

doğru dik yerleşmiş ise, pencereler hem doğu veya batı yönündeki terası, hem de 

ovayı görecek şekilde sayıca daha fazladır (Alioğlu, 2000). 

Genellikle altı kare modülden oluşan “Ters T” yaşam biriminde, Şekil 3.9’da 

görüldüğü gibi odanın iç mekanı işlik dışında ters “T” biçimindedir. Oldukça yaygın 

bir plan tipi olan ters “T” yaşama biriminde, dikdörtgeni tamamlayabilmek için her iki 

tarafta işliğin mutlaka yapıldığı gözlenmiştir. Alioğlu, ters T plan tipinde seki altı için 

dikdörtgen plan tipindeki 1-1,5 mt.lik alana karşın tam bir modül ayrıldığını ifade 

eder. Seki altı dışındaki sağ ve soldaki iki modül pencere ve duvardaki yüklük gibi 
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nişler değerlendirildiğinde eşit koşullara sahiptir. Bunlar ailede erkek çocuğun evliliği 

gibi gereksinim halinde tek başlarına birer yaşama birimine dönüşebilmektedir 

(Alioğlu, 2000) 

 

Şekil 3.9 : Ters T tipi (işlikli) yaşama birimi (Alioğlu,2000) 

Bir diğer plan tipi olan “L” yaşam birimi üç kare modülün “L” biçiminde bir araya 

gelmesi ile oluşur (Şekil 3.10).  Çok sık görülmeyen “L” tipi plan tipinde işlikle birlikte 

dört modül büyük bir kareyi oluşturur (Alioğlu, 2000) 

 

Şekil 3.10 : Ters L tipi (işliksiz) yaşama birimi (Alioğlu,2000) 
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Resim 3.17: Geleneksel Mardin Evinin tefriş edilmiş bir odası-Savur Hacı Abdullah 
Bey konağı, (Mardin, Mardin Valiliği yayını, tarih belirtilmemiş) 

Mardin evlerinin planlamasında yukarıda anlatılan plan şemalarına karşın belirli bir 

tipolojiye ulaşılamamasının önemli nedenlerinden biri de alanın kısıtlılığı ve 

sonucunda oluşan düzensiz ve küçük parsellerdir. Bir başka deyişle, sahip olunan 

parselin büyüklüğü bir anlamda hangi tip bir plan şemasının olması gerektiğine karar 

verir. Buna karşın, kare veya dikdörtgen, “L” ve ters “T” gibi temel plan şemalarına 

sahip olan yaşama birimleri içindeki plansal kararlarda taviz verilmediği gözlenir. 

3.3.3.1.   Kapalı alan kullanımı 

Mardin evinde bulunduğu iklimin gerektirdiği mimari çözümler açık ve yarı açık 

mekanları önemli kılsa da, oran olarak daha az yer verilen kapalı mekanlar içinde 

“oda-yaşama birimi” en önemli mekandır. Alioğlu, kapalı mekanların tasarımı 

yönlendiren bu temel mekanı, “iç biçimlenmesi ile ataerkil aile bütününün parçası 

olan bir çekirdek ailenin hemen hemen tüm gereksinimlerini karşılayacak donatıya 

sahip olması” nedeniyle “yaşama birimi” olarak adlandırmıştır. Diğer Anadolu 

coğrafyasındaki Anadolu konutundaki “oda” kullanımı ile işlevsel olarak büyük 

benzerlik taşımaktadır (Resim 3.17). Yaşama birimi yatma, yemek yeme, dinlenme 

ve yıkanma gibi birçok işleve yanıt veren donatıya sahiptir. Yaşama birimi yatayda 

küçük kot farkı ile tanımlanmış iki bölümden oluşur; seki altı (ard-ıl beyt) ve seki üstü 
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(dikke). Seki altı küçük kapsamlı banyo ihtiyacına yanıt veren bir bölüm olmasının 

yanında asıl işlevi ayakkabıların çıkarıldığı yer olmasıdır. Gece serilen yatakların 

toplanması için odada mutlaka yüklük anlamında yatak-yorgan nişi bulunur. Bunun 

dışında farklı işlevler için farklı boyutlarda birçok niş vardır (Alioğlu, 2000) 

Başoda veya manzara olarak bilinen misafir odaları, yaşama birimlerinin tüm 

özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. Daha varlıklı ailelerin evlerinde 

görebildiğimiz manzara, evin manzara bakımdan en iyi konumlanan odasıdır. Daha 

çok “U” veya “L” planlı evlerde görebildiğimiz bu odalar ovaya karşı dikine 

konumlanış olduğundan iki yöndeki pencereleri ile oldukça aydınlıktır. Oda içinde ve 

dışında sahip oldukları yoğun taş işçiliğindeki farklılık ve özen ile diğer odalardan 

kendini farklı kılar. Pencere kenarlarında ve kapı girişlerindeki görülen yoğun 

bezeme farkı iç mekanda duvar ve tavandaki taş işçiliği ile adeta ev sahibinin 

statüsünü anlatır. 

 

Resim 3.18 : Mardin Evi–20.YY başlarında Sarrafyan Kardeşlere ait bir kartpostal 
(Köker, 2005) 

3.3.3.2.   Yarı açık alan kullanımı (eyvan ve revak) 

Geleneksel yapılarda mekan düzenlenmesi bazı temel öğeler aracılığı ile 

olmaktadır. Eyüce, bu öğelerin bazen bir mekan birimi, bazen bir yapı öğesi olarak 

karşımıza çıktığını belirtir. Örneğin, geleneksel Türk evinde “sofa”; Maley evinde 

dikmeler üzerinde yükseltilmiş platform; Mekke ve Cidde evlerinde merdiven ve 

merdiven kovası; Medine evlerinde aynı zamanda mekan işlevli gelişmiş bir 

(havalandırma amaçlı) baca olan “ka-ah” bu tür düzenleme öğeleridir (Eyüce, 2005). 

Geleneksel Mardin evinde ise, aşırı sıcak bir iklimle başa çıkmak amacıyla 
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bulunmuş bir yarı açık mekan olan “eyvan” bu anlamda tasarımı belirleyen bir 

mekan birimi olarak değerlendirilebilir.  

Eyüce, ana biriminden farklı nitelikte (sofa, eyvan, revak gibi) bir yardımcı mekanın 

ana birimine eklenmesinin geleneksel konutun gelişim sürecinde eşik oluşturduğunu 

savunur. Gerek geleneksel yapının biçimlenmesi, gerekse geleneksel mekan 

düzenlenmesi açısından önemli olan bu mekan düzenlemesinin yapılma nedeni, 

yardımcı mekanların ana mekandan bağımsız olarak tek başına var olmamasıdır. 

Eyüce’ye göre “M.Ö. 1000’e tarihlenen ve düzenleme özellikleri Kuzey Suriye’de 

yapılan arkeolojik çalışmalarda elde edilen buluntular ile gündeme gelen “bit-hilani” 

evlerin kolonlu giriş mekanı; “protas” ve “pastas” üzerinde odalar açılan koridor-

evlerinin bu isimlerle anılan ön mekanları; geleneksel Türk evi açık sofası; Suriye’de 

revaklı evlerin ön “revak” ları; Irak’ta birçok yerleşmede rastlanan tarma evlerinin 

“tarma” sı bu tür mekanlardır” (Eyüce, 2005). 

 

Resim 3.19 : Mardin’de teras katta üç eyvanlı bir ev (kaynak: Adnan Avuka) 

Avluya bakan cephesi açık, üstü ve diğer üç tarafı kapalı olan eyvan iki temel işlevle 

Mardin evinde kullanılmıştır. “Đki kapalı mekan arasında bir açık mekan” ilkesi ile ev 

planında kendine yer bulan eyvanın ilk işlevi sirkülasyonu sağlamaktır. Bir dağılım 

mekanı olmasının yanında eyvan, tam bir modül enindeki boyutu, sıcak yaz 

günlerinde sağladığı esintili ve gölge ortamı ile oturma, dinlenme ve ev işlerini yerine 

getirme gibi işlevleri vardır. Đki yaşama birimi arasındaki yarı açık mekan modülü ile 

dikdörtgen plan şemasını tamamlayan eyvan, şemanın zamanla U tipine dönüşmesi 

sırasında ara elemanı olarak kullanılmıştır (Resim 3.19).  

Yukarıda açıklanan işlevleri ile konut planlanmasının vazgeçilmez bir elemanı haline 

gelen eyvanın, Mardin’deki medreselerde su öğesi ile birlikte kullanıldığını 
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görmekteyiz. Alioğlu, Mardin’de eyvanın su öğesi ile erken tarihli bir kullanımına 

örnek olarak yazlık işlevli bir yapı olan Firdevs köşkünü verir. Artuklulara referans 

verilen Firdevs köşkü, bize eyvanın Mardin’de bu anlamdaki kullanımının çok 

eskiden beri biliniyor olduğunu gösterir. Alioğlu, Mardin’deki ilk örnekleri tek katlı 

olan konut yapılarında yaşama birimleri arasında su öğesinin kullanıldığı eyvanların 

olabileceği çıkarımını yapmaktadır.  

1830’larda Mardin’i ziyaret eden Soutgate, Mardin’in bulunduğu bölgenin kurak bir 

iklime sahip olduğu saptamasını yapmıştır. Yine 1766’da Mardin’e gelen Alman 

seyyah Karsten NieBuhr, burada Mayıs’ın ortasından Ekime kadar bir damla yağmur 

yağmadığını ve sadece ilkbahardaki yağışların ürünlerin ürün verimini belirlediği 

ifade etmiştir.  Buna karşın NieBuhr’a göre ise Mardin’de içmek için yeterince ve çok 

lezzetli su vardır (Noyan, 2005).  

     

Resim 3.20 : Gazi Paşa Đlkokulu-revak kullanımı 

Revaklar da eyvan gibi ön yüzü avluya bakacak şekilde açık, üstü ve diğer üç yanı 

kapalı olan bir veya birden çok modül içeren yarı açık mekanlardır. Manastır tonozu 

şeklinde üst örtüye sahip olan revakların genişlikleri ve boylarını üstünde yer alacak 

teras belirler. Üstteki teras boyunun gerektirdiği kadar sütun ve kemerden oluşan 

açıklığa sahiptir.  Mardin’de arsanın elverdiği durumlarda ve daha çok büyük ölçekli 

konutlarda gördüğümüz revaklar, planlamada iki yönlü yararı nedeniyle tercih edilir. 

Bir yandan üst katta yeterli bir büyüklükte teras alanı elde etmek için avlu katında 

teras platformunun konstrüksiyonu olarak yapılırken diğer yandan altta yaz 

günlerinde ev sakinleri ve varsa hayvanları için yaşamı kolaylaştıran serin ve gölgeli 

bir mekan elde edilmiş olur.  Genellikle avlu katında oluşturulduğunu gördüğümüz 

revakların üst katlarda olan örnekleri de vardır (Resim 3.21-3.22). Buradaki tek işlevi 

önü açık gölgeli bir mekan elde etmek olan revaklar yaşam birimi önünde şemsiye 

görevindedir (Şekil 3.11). 
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Resim 3.21 : Revakların üst katlarda kullanımları 

         

Resim 3.22 : Avlu katında revakın eyvanla birlikte planlanması 

Alioğlu, giriş katlarında yapılanma alanının izin verdiğince çok sayıda modülü içeren 

revak yapıldığını, ancak tipoloji çıkarmaya olanak vermeyecek kadar çok çeşitlilikte 

olduğunu ifade eder. Önündeki kapalı mekanla aynı modüle sahip olan revaklar, 

Gazi Paşa Đlkokulu gibi istisnalar dışında kuzey duvarına dayanmıştır (Şekil 3.20).  

(Alioğlu, 2000). Mardin’de az örneğine rastlanan Köşkler ise, sadece oturma ve 

dinlenme amaçlı yapılmışlardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim. 3.23 : Mungan evi revak kullanımı (kaynak: Lütfi Özgünaydın) 
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3.3.3.3.   Açık alan kullanımı (avlu ve teras) 

Geleneksel Mardin Evinde açık, yarı açık ve kapalı mekanların düzenlenmesi 

incelendiğinde, konutla dış mekan arasında günün her saatinde yaratılan aydınlık ve 

gölge mekanlar nedeni ile sağlıklı bir ilişkinin varlığı gözlenir. Mardin evi, gerek 

zemin kat ve gerekse üst katlar düzeyinde ev içindeki yaşantının dış mekanla sürekli 

olarak ilişki içinde olacak şekilde düzenlenmiştir. Teras, asıl işlevinin yanında üst 

katta doğrudan veya eyvan aracılığı ile mekanlara dağılım aracı olarak 

planlanmışken; avlu, zemin katta revak ve eyvanlar aracılığı ile yatayda, genellikle 

avlu duvarına yaslanmış taş merdivenleri ile de düşeyde açık mekanlar arasındaki 

sirkülasyonu sağlar. 

 

Şekil. 3.11 : Farklı biçimlere sahip yapılarda gölge (Buldurur, 1983) 

Geleneksel Mardin evinde avlu ve teras mekanları ile açık alan kullanımı söz konusu 

olmuştur. Geleneksel evlerin önemli bir çoğunluğunda evin büyüklüğü ile ilişkili 

olarak farklı boyutlarda teraslar planlanmışken, diğer sıcak–kuru iklimlerde olduğu 

gibi avlusuz ev yoktur. Avlulu konut şekil 3.11’de görüldüğü gibi en çok gölge elde 

edilebilen ve, yaz ve kış koşullarında fiziksel konfor için gerekli mikro-klimatik bir 

ortam yaratılabilen bir yapı formudur.  Avlu, Mardin evinin mekan kurgusunda çok 

önemli bir öğedir.  Avlu, yüksek duvarlarla kamusal alanlardan kendini soyutlayarak 

dışarısına karşı özel bir mekan olurken, ataerkil aile sistemi altında yaşayan aileler 

için ise ortak kullandıkları yarı özel bir mekan niteliğindedir.  

Birçoğu iki katlı olan Mardin evinin süreç içindeki gelişimine bağlı olarak üst katları 

mutfak, hela gibi servis mekanları ile yaşama birimlerine ayrılmıştır. Avlu katında 

varsa yaşama birimi dışında, mutfak, ailenin günlük ve mevsimlik yiyeceklerinin 

saklandığı kiler, (kervan ticaretinde katılan tüccarların mallarını sakladıkları) bir 

depo, (at, deve gibi binek hayvanlar için) ahır, hela gibi diğer kapalı mekanlar vardır. 

Büyük ölçekli evlerin avlu duvarlarında binek hayvanları için yemlikler vardır. Bu 
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kapalı mekanların boyutları, evin büyüklüğü ve ailenin statüsüne göre değişkenlik 

gösterir. Kokuyu evden uzak tutmak için helalar,  çoğu kez taç kapı girişlerinde 

duvar içerisinde veya üst katta teras duvarının bir kenarında yapılmıştır. Noyan, 

1960’lara kadar hiçbir evin altında dükkan veya işyerine rastlanmadığına dikkat 

çekerek sadece mahalle aralarındaki evlerin alt katlarında dokuma tezgahları 

olduğunu aktarır. Geleneksel Mardin Evinin dış dünya ile zemin kat düzeyinde 

işlevsel ve görsel tek bağlantısı olan avlu-sokak kapısı anıtsal bir niteliğe sahiptir. Bu 

anıtsallık, kimi avlu kapılarında yapılan yoğun bezeme ile daha güçlü hale 

getirilmiştir. Avluların döşemeleri, sıkıştırılmış toprak veya doğal taş kaplama 

şeklinde yapılmıştır. (Noyan, 2005; Alioğlu, 2000) 

Bir başka açık alan olan teras genellikle, arazi yapısındaki eğim nedeniyle üst katta 

yapılması düşünülen katın geriye çekilmesi ile elde edilen boşlukta yapılır. Bir başka 

deyişle alt katın damı, geriye çekilen üstteki yapının terası olur (Alioğlu, 2000). 

Burada vurgulanması gereken önemli bir konu, Mardin’de geleneksel konut yaptıran 

kullanıcıların arsa alanından fedakarlık yaparak daha fazla açık alan konusundaki 

tercihleridir. Bu yapım geleneğinin Artuklu döneminden başlayarak farklı zaman 

dilimlerinde farklı gezginlerce de not edildiği daha önceki bölümlerde anlatılmıştı. 

Mardin evinde teras, sokaktan bakıldığında yüksek avlu duvarları ve geri çekilmeden 

elde edilen yapı derinliği nedeniyle göz ile algılanamayacak şekilde oluşturulduğu 

için (sokaktaki yabancılar düşünüldüğünde) avlu ile benzer bir mahremiyete sahiptir. 

Evlerin yer şekline uyumlu yapılması eğimli arazi koşullarında bazı evlerde terastan 

da eve erişimi mümkün kıldığından farklı kotlardan birden çok giriş söz konusu 

olabilmiştir. Bununla birlikte, Mardin evindeki teras her zaman, alt kattaki yarı-açık 

veya kapalı mekanların damı şeklinde, bir başka deyişle zorunluluktan çıkmış bir 

mekan olmamıştır. Bir yaşam biçiminin somut hale gelmiş bir ifadesi olarak 

yüzyıllardır aynı gelenek sürdürülmüştür. Gazi Paşa ilkokulunda görüldüğü gibi alt 

katta kapalı mekanların olmadığı durumlarda da, teras güney yönünde yapılan 

revaklar yardımı ile bilinçli bir şekilde oluşturulmuştur (Resim 3.20). Teras,  mevsime 

bağlı olarak yemek yeme, yatma ve dinlenme gibi eylemlerin yanı sıra günlük ve 

mevsimlik yiyeceklerin hazırlandığı, kurutulduğu çok sevilen bir mekandır.  

Mardin evlerinin avlu kullanımı, bölgede yer alan Urfa ve Diyarbakır evlerinden, 

eyvanların oluşturuluş biçimleri nedeniyle farklılık göstermektedir. Mardin evlerinde 

eyvanlar genellikle üst katlarda manzara ve rüzgarı yapı içine alma gibi kaygılarla 

biçimlendirilirken, bölgedeki diğer geleneksel konutlarda eyvanlar dışa kapalı bir 

sistem içinde iç avluya bakmaktadır. Mekan düzenlenmesindeki bu temel farklılık, 

öncelikle topoğrafya ve manzaranın etkisinden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, 
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iklim koşulları aynı ve mesafe olarak yakın olan yerleşimlerdeki konut kullanıcılarının 

yaşam biçimleri ve gelenekleri de planlamayı etkilemiştir. Mardin’deki çok inançlı ve 

çok kültürlü ortam, yaşam biçimleri ve geleneklerdeki farklılıklar olmasına karşın 

insanların dünyaya bakışlarını olumlu yönde etkilemiştir. Hıristiyan komşuları ile aynı 

mahalleyi paylaşan Müslümanlar, ev tasarımında içe kapanmak yerine aynı mahalle 

içinde ve görsel temas halinde teras ve damdaki eylemlerine yönelik kararlar 

almışlardır.  

 

Resim 3.24 : 1. Dünya savası sırasında Mardin’de Alman karargahı olarak 
kullanılan Cumbalı Ev ve terası, 1917 (Noyan, 2005) 

3.3.3.4.   Gelişebilme, dönüşebilme ve esneklik 

Eyüce, Mardin’in içinde olduğu bölgede temeli çok eski uygarlıklara dayalı 

geleneksel konut üretme sürecini morfolojik bir yaklaşımla analiz etmiştir. Konutu 

genel olarak eve ilişkin (yemek yeme, oturma, yıkanma ve yatma gibi tüm) eylemleri 

içerebilen “ana mekan” ve bu ana mekanları bir arada tutan ve gelişip büyümesine 

olanak veren “yan mekan” olarak iki bölümde ele almıştır. Yan mekan “yan oda” 

olarak da bilinmektedir. Eyüce, yan odalı evin bir sonraki aşamada (yan odanın 

diğer tarafına) bir birim eklenmesi ile bakışık hale geldiğini ifade ederek, yan odanın 

bu hali ile “eyvan” veya Arap ülkelerinde söylenişi gibi “livan” olarak adlandırılan ara 

mekana dönüştüğünü aktarır. Alioğlu da benzer şekilde Mardin evlerinin gereksinim 

ile büyüyebilme sürecinde eyvanın bir ara eleman olarak işlevi olduğunu belirtir 

(Şekil 3.13). Buna göre, dikdörtgen plan şeması eyvanın bu şekilde kullanımı ile “U” 

plan tipine dönüşebilmektedir (Eyüce, 2005; Alioğlu, 2000) 

 Alioğlu, endüstri öncesi yerleşmelerde, sosyal ve ekonomik yapının bir yansıması 

şeklinde “mekanların tekrar edilerek evin büyütülmesinin” söz konusu olduğunu 

belirtir. Đran, Irak, Suriye ve Mısır’daki oluşumlar ile benzerlik gösteren bu tasarım 

yaklaşımı geleneksel Mardin evinin büyüyebilirliğinde rol oynamaktadır. Mardin evi, 
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kapalı ve yarı açık mekanların kare veya kareye yakın bir modülasyon ile 

tekrarından oluşmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3.25 : Farklı dönemlerde yapılmış mekanlar 

Geleneksel Mardin Evi başlangıçtaki geniş aile yapısından kaynaklanan büyüme 

isteği ile önce yatayda, sahip olunan parselin yetersiz geldiği durumda da düşeyde 

genişleme göstermiştir. Süreç içinde ihtiyaç sonucu gerçekleşen bu büyüme 

önceden planlanmamıştır. Ancak, Mardin Evi’ndeki yaşam için tüm gereksinimleri 

bünyesinde karşılayacak şekilde oluşturulan yaşama birimi bu genişlemeye 

uygunluk göstermiştir. Genişleme, ihtiyaç ile gerçekleştiği için önce parsel sınırları 

içinde zemin katta mevcut plan şemasına yeni yaşam birim(leri)nin eklenmesiyle 

oluşmaktaydı. Parsel sınırlarının yeterli olmadığı durumlarda veya daha sonraki 

süreç içinde yeni doğan gereksinimlerle üst katta yeni yaşama birimlerinin eklenmesi 

ile düşeyde genişleme sağlanmaktaydı.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil. 3.12 : Ercan Akilol’a ait evin avlu katındaki yaşama birimleri 
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Resim 3.26 : Mardin evinde çok katlılık (kaynak: Bünyad Dinç) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.13 : Mardin evinde büyümenin şematik gösterimi (Alioğlu,2000) 

3.3.4.  Geleneksel Mardin evinin oluşumunda doğal verilerin etkisi 

Araştırma kapsamında geleneksel Mardin evinin mekan ve biçim yönüyle geliştirdiği 

çözümlerine benzer yansımaların olabileceği düşüncesi ile etki alanı içindeki yakın 

ülke ve kentlerdeki geleneksel konut mimarisi hakkında araştırmalar yapılmıştır. 

Kısıtlı kaynak ve zaman ile yapılan araştırma sonucunda eyvan ve avlulu konut 
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tipinin kullanılması dışında Mardin evinin biçimsel ve mekan kullanımı yönüyle çok 

yakın bir benzerlik saptanamamıştır. Buradan Mardin’in kendine özgü geleneksel 

konut mimarlığının oluşumunun etkenlerini, kendi içinde aramamız gerektiği 

sonucunu çıkarabiliriz. Đklim, topoğrafya ve yapı malzemesi dışında sahip olduğu 

sosyo-kültürel yapı Mardin Evi’nin oluşmasına neden olan etkenler olarak 

görülmektedir. Yakın dönemdeki Mardin Evlerinin yapımcısı olan ustaların sahip 

olduğu beceri, ustalık ve sabrın altında, sahip olunan çok inançlı ve kültürlü toplum 

yapısı ve hoşgörü kültürünün etkili olduğu düşünülmektedir.  

3.3.4.1.   Topoğrafya 

Bektaş, Batı Anadolu kültür coğrafyası içinde hiçbir kentin üzerinde tarım yapılan 

alüvyon üzerine yerleşmediğine dikkat çekerek kentlerin eğimli arazide, akan 

akarsuların iki yamacında, denize bakan bir yamaçta veya ovada konumlandığını 

belirtir (Bektaş, 1990). Anadolu’nun yerleşim yeri seçimindeki (sırtını yamaca 

yaslamak) ilkesine uygun biçimde Mardin kenti de bulunduğu yükseltinin üst 

seviyesine yakın bir yükseklikte konumlanmıştır. Kent, bulunduğu yükseltinin sahip 

olduğu topoğrafik verileri doğrultusunda ve gelişme yönüyle de alanın kısıtlılığı 

nedeniyle lineer bir gelişim göstermiştir. Mardin’in yer aldığı karasal Akdeniz iklimi 

kuşağının etkisi, yukarıda söz edilen gelişim verileri ile üst üste geldiğinde oldukça 

eğimli bir arazide sık ve yoğun bir konut dokusu ortaya çıkarmıştır.  

Mardin kentsel sit alanı, gerek yerleşim dokusu oluşumunda ve gerekse tek konut 

ölçeğinde mekan organizasyonu ve yapının biçimlenmesindeki katkısı 

düşünüldüğünde topografyanın bu kadar belirleyici olabildiği ender örneklerden biri 

olmalıdır. Geleneksel Mardin evi, bir yandan sıcak kuru bir iklim bölgesinde yoğun 

ve sık bir yerleşimi oldukça eğimli bir arazide manzarayı da gözeterek çözmüş, diğer 

yandan bunu başarırken fiziksel ve kültürel konfor açısından herhangi bir tavizde 

bulunmamıştır. Bu olgu, Mardin’i diğer tarihi kentlerden farklı bir yere koymuştur.  

Mardin’deki tarihi kent yerleşimi, bulunduğu yamaçtaki sahip olduğu alanın 

sınırlılığından, lineer bir şekilde konumlanabildiği belirtilmişti. Böyle bir topoğrafik 

veri sonucu, ana yollar, bu alanın uzun tarafına-yani eğime paralel, çizgisel, ancak 

organik bir biçimde oluşmuştur. Yataydaki yollara dik biçimde eğim yönünde ise 

geniş basamaklı merdivenlerle yaya bağlantıları sağlanmıştır (Alioğlu, 2000). 
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Resim 3.27 : Mardin’de tek yapı ölçeğinde topografyanın kullanımı.  

Alioğlu, Mardin’deki yapı alanının tanımının, topografyadan kaynaklanan farklı bir 

anlama sahip olduğunu belirtir. Yerleşimin dik arazi yapısı kimi yerde konutun 

bulunduğu parsele basamak şeklinde kademeli bir oturumuna neden olmuştur 

(Resim 3.27-3.28 ve Şekil 3.14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3.28 : (Solda) Mardin’de doku ölçeğinde topografyanın kullanımı. (kaynak: 
Bünyad Dinç) 
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Şekil 3.14  : Mardin evinde arsa eğimi ve büyüme ilişkisi (kaynak: Alioğlu,2000)  

Bu durumda alt kata ait tavanın bir bölümü kapalı mekan olarak değerlendirilirken 

diğer yarısı, Mardin evini farklı kılan teras kullanımını getirmiştir. Mezopotamya 

ovasının baskın manzarası, iklimsel veriler ve sahip olunan topoğrafya üst katların 

böyle bir mekan kullanımını adeta zorunlu hale getirmiştir. (Alioğlu, 2000) 

3.3.4.2.   Đklim 

Mardin’in içinde olduğu Ülkemizin Güneydoğu bölgesinde evlerin tasarımında en 

çok etkili olan faktör sıcak-kuru iklim koşulları olmuştur. Alioğlu, serin, avlulu, içe 

dönük ev tiplerinin Mardin’in yer aldığı bölgede yüzlerce yıl uygulanmasının altında 

köklü Mezopotamya geleneği ve Đslam kültürün etkisinin olduğunu savunmaktadır. 

Bu düşünceye göre, “düz damlar, kalın duvarlar, tonoz ve kemer sistemi Đran etkisini 

belirtirken; avlu ve avluya bakan üst kattaki dış sofa sistemi ile oda iç düzeni, 

Osmanlı dönemindeki oluşumun etkisini” vurgulamaktadır. Güneydoğu Anadolu 

evlerinin plan tiplerindeki avlu etrafında çevrelenen odalar, aynı yöredeki eski 

Anadolu konut tiplerinde de görülebilmektedir (Alioğlu,1992).  

� Sıcak-kuru Đklim Bölgesinin Özellikleri ve Mardin: 

Sıcak-kuru bir iklim bölgesinde genel değerlerle “en yüksek” sıcaklık 47.77 derece 

olurken “en düşük” sıcaklık ise -8,88 derece olarak bulunmuştur. Buna göre yaz için 

alınabilecek tasarım sıcaklığı 41,11 derece iken, kış için bu değer 0 derecedir 

(Buldurur,1983). Mardin ilinde ise, yaz ayları için (Haziran-Temmuz-Ağustos) 

bulunan “ortalama” değer 28,2 derece olurken, kış ayları için bu değer Devlet 

Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğünce (2007) 3,9 derece ölçülmüştür. 
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Buldurur, sıcak-kuru iklim bölgelerinde doğrudan gelen güneş ışınımları nedeni ile 

yaz mevsiminde yer yüzeyinin sıcaklığı öğle saatinde 70 derece kadar yükselebildiği 

tespitini aktarır. Gece saatlerinde ise (uzun dalga ışınım yolu ile) sıcaklığın hızla 

azalması sonucu yüzey sıcaklığı 15 dereceye kadar düşmektedir (Givonni, 1969; 

aktaran: Buldurur,1983). 

Mardin’de en düşük sıcaklık değerleri ve yağışlar kış mevsiminde toplanmışken, yaz 

mevsiminin çok sıcak ve kurak geçmesi nedeniyle ana çizgileri ile bölgede Akdeniz 

tipi bir yağış rejiminin varlığından söz edilebilir (Sözer,1984). 

Sıcak-kuru iklim koşullarının söz konusu olduğu bölgelerde hava sıcaklıklarında 

olduğu gibi güneş ışınım değerleri de yüksek seyreder. Bu bölgelerde en yüksek 

güneşlenme faktörü yaz mevsimi için % 93, iken kış mevsiminde bu değer % 75 ve 

yıllık ortalaması  % 84’tür. Sıcak-kuru iklim bölgelerinde hakim rüzgar doğu-batı 

doğrultusundan eserken, rüzgar hızı gün içinde değişme gösterir. Sabahları 

genellikle düşük olan rüzgar hızı, öğleye doğru yükselir ve öğleden sonra en üst 

seviyeye ulaşır. Gündüz esen rüzgar yönleri güney, güneydoğu ve güneybatı iken 

öğleden sonra görülen rüzgar batıdan gelir (Buldurur,1983). 

� Sıcak-kuru Đklim Bölgesinde Konut Tasarımı ve Mardin Evi: 

Sıcak-kuru iklim bölgesinde konut ve kentsel mekana ilişkin tasarımlar uzun ve sert 

geçen yaz mevsimi dikkate alınarak yapılmalıdır. Sıcak-kuru iklim bölgelerinde 

güneşten korunmak ve gölgelikli alanlar oluşturabilmek amacı ile yapıların doku 

içinde birbirine bitişik ve sık bir yerleşim gösterdiği gözlenir. Geleneksel Mardin Evi 

yapımında kullanılan kalın taş duvarlar ile kalın ve boşluklu üst örtü gerek yaz 

mevsiminde ve gerekse kış mevsiminde iklim yönüyle oldukça konforlu bir mekan 

oluşumunu sağlar. Kalın duvarlar içerisinde oluşturulan küçük pencereler de yazın 

dik gelen güneş ışınlarını kırarak iç mekana fazla yansıtmazken, kış mevsiminde ise 

eğimli gelen ışınlarını içeri alırlar. Yazın özellikle öğle saatlerinde güneşi içeri 

almamak için yapılmış pencere kapakları kapatılırken iç mekandaki havalandırma ve 

aydınlık gereksinimi küçük tepe pencereleri ile karşılanır. Tepe pencereleri konik 

biçimleri ile bir yandan mümkün olduğunca yansıyarak gelen gün ışığını içeri alırken 

diğer yandan doğrudan gelen yakıcı güneş ışıklarını içeri almaz. Sıcak-kuru iklim 

bölgelerindeki konutların dış duvarları yaz mevsiminde gün boyu doğrudan ve 

çevreden yansıyan güçlü güneş ışınlarına maruz kalırlar (Çizelge 3.3). Bu nedenle, 

bu tip iklim bölgelerinde yer alan binaların dış yüzeylerinde beyaz veya açık renkler 

tercih edilir.  
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Sıcak-kuru iklim bölgesinde yapılacak yapılar, bölgenin sahip olduğu yüksek 

sıcaklıktan korunmak amacıyla sık yerleştirilerek kendilerini ve ulaşım akslarını 

gölgelemeleri gerekir. Bu nedenle (Mardin’de de görüldüğü üzere) ulaşım aksı doğu-

batı yönünde olmalıdır (Anonim–4, 1976). 

Çizelge 3.3 : Dış yüzeyde kullanılan boyaların renklerine göre soğurma yetenekleri 
(Demir,1976; aktaran: Buldurur, 1983) 

DIŞ YÜZEY BOYA RENKLERĐ SOĞURMA YETENEĞĐ % 

Yıkanmış beyaz 21 
Açık krem 35 
Sarı 48 
Pembe (açık kırmızı) 65 
Açık yeşil 73 
Açık gri 75 
Siyah 97 

Mardin’de konutların sahip olduğu küçük parsellerdeki sık ve yoğun doku ile dar 

sokaklar tüm kent üzerinde bir koruyucu kalkan oluşturarak mikro-klima etkisine 

neden olmaktadır. Bu yolla, bir yandan yazın sıcaktan, diğer yandan ise kışın sert 

rüzgarlardan koruma sağlanmış olur.  

 

Resim 3.29 : Sıcak kuru bir iklim bölgesinde iklimsel konfor için mekansal ve yapı 
elemanları ile alınan önlemler: Iskendar Mausoleum, Yazd, Đran 
(kaynak: Oliver, 2003) 

Geleneksel Mardin Evi biçimlenmesinde etkili olan etkenleri incelerken, konuyu o 

dönemde yaşayan insanların yaşam biçimlerinden soyutlamak mümkün değildir. Her 

ne kadar Geleneksel Mardin Evi’nin yerleştiği bölge, Mezopotamya Ovası’ndan 

rakım olarak daha yüksekte seçilmiş ise de yazın kavurucu çöl sıcaklarında açık 
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mekan olarak yeterli konfor sağlanamamaktadır. Bu nedenle yaz mevsiminde yayla 

niteliğindeki rakımı daha yüksek kırsal bölgelerde inşa edilmiş selsebilli, anıtsal 

boyutlarda yapılmış ve bir eyvana sahip kasırların kullanımı halkın yaşam kültürünün 

bir parçası olmuştur. 21 

Kasırlara sahip olamayan veya yaz mevsiminde de kentte kalmak durumunda olan 

halk ise evlerinin elverdiği ölçüde günün farklı saatlerinde yaptıkları ev içi göç ile 

sıcakla başa çıkmaya çalışırlar. Ev halkı, güneş sabahları evin doğusundaki kısmına 

geldiğinde, batı kısmında oturmayı tercih ederler. Öğleden sonra güneş batıdaki 

odaları ısıtacağından, bu kez doğuda gölgede kalmış odalara göç edilir. 

Ev halkı gölgeyi takip ederek güneşin yakıcı etkisinden korunur. Noyan akşamüstü 

güneşin etkisi hafifleyince evin ovaya bakan terasında oturmanın geleneksel Mardin 

evi kullanıcısının en büyük zevki olduğunu aktarır. Diğer yandan teras gece esintisi 

ile hane halkına uyumak için en uygun fiziksel ortam sağlar. Mardin evi kullanıcısının 

evin içi göçleri gece damın üstünde sona erer (Noyan, 2005).  

Mardin evinin ve içinde bulunduğu dokunun biçimlenmesi incelendiğinde kavurucu 

yaz ikliminin konut biçimlenmesinde tek başına etken olmadığı gözlemlenir. Evlerin 

biçimlenmesi, yaz mevsiminde etkili olan sıcak iklimle başa çıkabilmek için yapılan 

mekansal ve yapısal düzenlemeler kadar, kış aylarında da (güneşten yararlanma, iç 

mekandaki ısı kaybının azaltılması yolunda alınan önlemler) gibi nedenlerle iklimsel 

yönden yararlılıklara sahiptir. Mardin’de kış mevsiminde ısınmak amaçlı kullanılan 

odun gibi enerji kaynaklarının bölgede yüzyıllar önce de sınırlı olduğu Niebuhr’un 

anılarından anlaşılmaktadır. NieBuhr (1766), ısınmak için Mardinlilerin sarıldıkları 

kürklerin yetersiz kaldığında mangal yakarak ısındıklarını aktarır. NieBuhr, buradaki 

insanların bir çukurda yaktıkları ateşin etrafında toplanarak ve üzerlerine halı, kilim 

gibi bir örtü (kürsü örtüsü) örterek ısındıklarını resmetmiştir (Resim 3.30). Buradan 

geçmişte yüksek tavanlı Mardin evinin tamamının ısıtılamadığı, bir ateş etrafında 

onun yakın çevresine yaydığı ısısından yararlanarak ısınıldığı anlaşılmaktadır.  

Mardin evlerindeki insan eliyle üretilmiş olan bina kabuğu, yaz ve kış için uygun 

sıcaklık değerleri sağlarken, bazı evlerin toprağın yalıtım etkisinden yararlandığı 

görülür. Mardin evlerinin topoğrafya ile ilişkisinin anlatıldığı bölümde belirtildiği gibi 

Mardin evlerindeki kapalı bir mekan bazen toprakla doğrudan ilişkili olabilmektedir. 

Bu iki yolla olmaktadır; eğimli bir arazide yüzyıllar önce yaşamış birçok gezginin de  

tarifiyle merdiven şeklindeki yerleşimin bir gereği olarak mekanın kuzey tarafındaki 

duvarları toprağa dayanmaktadır veya kentin üzerinde oturduğu yumuşak kalker  

21- Mardinliler, sıcak yaz geçen yaz aylarını Kabale, Rişmil, Zinnar, Kefsannor, Đbrahimiye, 
Vadisafada, Aşuk-Maşuk, Aynalek, Kamor isimli yerleşmelere göç etmekteydi (Öztürkatalay, 1995). 
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taşının oyulması ile elde edilen mağaralarla oluşturulan kapalı mekanlar 

biçimindedir. Her iki durumda da kışın sıcak, yazın ise serin ortam sağlanmış olur. 

Geleneksel Mardin Evi, sahip olduğu (termal kütlesi yüksek malzemelerin 

oluşturduğu) bina kabuğu nedeniyle yaz mevsiminde sıcak-kuru iklimle yapay bir 

enerji kaynağı gereksinimi olmaksızın başa çıkabilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi 

yapı ve yapım sistemleri başlığı altında verilmektedir.  

 

Resim 3.30 : Mardin’de bir kış günü kürsü örtüsü altında ısınan insanlar 
(Niebuhr,1766) 

� Mardin Evi’nde Yaşanan Gün Đçi Göç’ün Gölge Hareketleri Deneyi: 

Araştırma kapsamında yapılan bir gözlem çalışması ile Noyan’ın yaşadığı bu 

deneyiminin tespiti yapılmak istenmiştir. Mardin tarihi dokusu içinde özgün biçimini 

muhafaza etmesi ve büyüklüğü ile özel bir yeri olan, PTT binası olarak da bilinen 

Şatanaların evi, eyvanlardaki güneş-gölge hareketleri deneyi için seçilmiştir. U tipi 

plana sahip evin teras katındaki doğu, güney (orta), batı yönündeki eyvanları günün 

farklı saatlerinde gözlemlenerek fotoğrafları çekilmiştir (Resim 3.31–32–33–34–35-

36). 

         

Resim 3.31 : Ptt (Şatanaların) evi saat: 07:00 sağ, orta ve sol eyvanlar  
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Resim 3.32 : Ptt (Şatanaların) evi saat: 09:00 sağ, orta ve sol eyvanlar  

   

Resim 3.33 : Ptt (Şatanaların) evi saat: 11:00 sağ, orta ve sol eyvanlar  

   

Resim 3.34 : Ptt (Şatanaların) evi saat: 13:00 sağ, orta ve sol eyvanlar 

   

Resim 3.35 : Ptt (Şatanaların) evi saat: 15:00 sağ, orta ve sol eyvanlar 

   

Resim 3.36 : Ptt (Şatanaların) evi saat: 17:00 sağ, orta ve sol eyvanlar 
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Şatanaların evindeki doğu ve güney (orta) yönündeki eyvanlar saat 09:00’a kadar 

gölge kalırken batıdaki eyvan güneş ışınlarına maruz kalır. Saat 9:00’dan sonra orta 

eyvanın da güneş altında kalmaya başladığı gözlemlenmiştir. Saat 10:00’dan sonra 

ise orta eyvanda hemen hemen gölge alan kalmamıştır.  Öğle vakti olan saat 

12:00’den sonra güneş ile gölge eyvanlarda yer değiştirmeye başlamıştır. Güneşin 

tam tepede olduğu saat olan 13:00’de sabah güneş altında olan batıdaki eyvan artık 

tam olarak gölge altında kaldığından burası artık oturulacak, iş yapılacak bir mekan 

haline gelmiştir. Bu saatte doğu ve orta eyvanların hemen hemen tüm alanları güneş 

altında kalmıştır. Saatin artık 15:00’i gösterdiği öğleden sonra batıdaki eyvan ve 

bitişiğindeki terasın tamamı gölge altında iken, tersine olarak doğu kısmında ne 

eyvanda ne de yanındaki terasta gölgeli bir alan bulunmaz ve yakıcı batı güneşi 

altında kavrulur. Orta eyvan ise saat sabah saat 10:00’dan sonra tekrar gölge 

olmuştur. Güneşin etkisinin genel olarak azalmaya başladığı saat olan 17:00’de batı 

ve güney  (orta) yönündeki eyvanlar yaz mevsimi için konforlu alanlar olurken, evin 

doğu kısmındaki eyvanın hala güneş altında olduğu gözlenmiştir. Ancak terasın batı 

yönündeki teras parçası artık gölgeden yararlanır hale gelmiştir.  

Nisan ayında yapılan gözlem çalışması sonunda, U tipi planlı evin teras katında 

günün her saatinde gölgeli yarı açık mekanlar olduğu saptanmıştır. Noyan’ın yaz 

mevsimi için dile getirdiği Mardin evinde gün içinde yaşanan göç, kış mevsiminde bu 

kez gölge yerine güneşin peşinde devam eder. Yapılan bu deneysel çalışma, sıcak-

kuru iklim bölgesinde yer alan Mardin evinin iklimle başa çıkabilmek için nasıl 

mekansal çözümler geliştirdiğini bize göstermektedir. 

3.3.4.3.   Manzara ve doğal kaynaklara erişim 

Geleneksel Anadolu yerleşmelerinde gözlemlediğimiz en belirgin özellik, konutların 

doku içersindeki yerleşmeleridir. Dokuya katılacak yeni konut yapısı, komşu 

parsellerde bulunan binaların doğal kaynaklara erişimine engel olmayacak bir 

şekilde arsa üzerinde konumlanır. Geleneksel parsellerdeki binalar arasındaki 

mesafelerin konutların doğal kaynaklara olan erişimini engellemediği gözlenir ve 

yeni yapının gabarisinin de bu ilkeye göre belirlendiği görülür.   

Geleneksel Anadolu konut mimarisinde de ortak bir özellik olan yamaca yerleşmiş 

konutların yerleşimleri sırasında diğer konutların manzara, ışık, rüzgar gibi doğal 

kaynaklardan yararlanmasını engellememesi ilkesi, Mardin gibi oldukça sık bir kent 

dokusuna sahip bir yerleşimde başarılmış olması yönü ile hemen göze çarpar. 

Geleneksel Mardin evinin yerleşim ölçeğinde diğer konutlarla ilişkisi incelendiğinde, 

konutların birbirlerinin doğal kaynaklarına erişimlerini engellemeyecek şekilde 
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arsaya yerleştiğini ve eğimli arazi koşullarında kat sayısının bu ilke doğrultusunda 

belirlendiğini görüyoruz. Doku oluşumunda iki önemli etken olan topoğrafya ve 

iklimsel veriler, konutların Mezopotamya Ovası’na yönelmeleri isteği ile 

harmanlığında Mardin’in kent dokusunu yaratmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3.37 : Mardin’de evlerinin yönlenmesindeki en önemli tasarım kriteri: 
manzara (kaynak: Dick Osseman) 

Mardin’de gözlediğimiz ve temelde komşusuna olan saygı, anlayış ile mahalledeki 

huzuru kişisel hırsa tercih etmemek temeline dayanan bu geleneğinin farklı inanç ve 

yaşam biçimlerine sahip insanlar tarafından da benimsenmesi ve sürdürülmesi ortak 

bir yapı kültürünün varlığını işaret eder. 

Mardin, sıcak-kuru iklim koşulları ile başa çıkabilmek için geliştirdiği sıkışık kentsel 

dokusunun doğal kaynaklara erişime engel olmayabileceği konusunda 

araştırmacılara kentsel tasarım dersleri vermektedir. Bu olgunun temelinde, 

konutların parsele yerleşimleri, parsel büyüklükleri ve binalar arasında bırakılan 

mesafeler birer parametre olarak karşımıza çıkar. Bu parametreleri doğru boyut ve 

oranlarda kullanan bölge insanı,  fiziksel konfor ve kültürel uygunluk gibi 

gereksinimleri karşılayan avlulu ve teras ev şeklindeki konut tipini oluşturmuştur. 

Böylece, yöre insanı bir yandan komşusu ile huzur ve barış içinde bir ilişki 

sürdürürken, diğer yandan mahremiyet ilkesine uygun, doğal kaynaklara olan erişimi 

engellemeyen ve yöre iklimi ile sürdürülebilirlik ilkesi temelinde başa çıkabilen 

konutta oturmuştur.  
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Resim 3.38 : Mardin’de deniz olmamasına karşın, deniz varmış hissini veren kentin 
eşsiz manzarası 

Tüm bu ilkeleri aynı anda başarılabilmesinin altında, tek yapı ölçeğinden içinde yer 

aldığı geleneksel çevrenin oluşumuna kadar konut kullanıcısının tasarım sürecine 

katılımı ve (yüzyılların deneyimi ile) belirlenmiş standartların kullanımının önemli 

payı vardır.  Dönemin konut kullanıcısı, günümüzde yapıldığı şekliyle modern 

yaşamın kendine dikte ettirdiği bir konut ve çevresini seçmek yerine, konut yapacağı 

yerin iklimi, parselin özellikleri ve sahip olduğu kültürel değerleri gibi yerel verileri 

dikkate almıştır.  

3.3.4.4.   Bitki örtüsü ve toprak yapısı 

Tarihte Anadolu coğrafyasındaki geleneksel yerleşimlerin yer seçiminde topoğrafya 

ve manzara olduğu kadar su kaynaklarına yakınlık, bitki örtüsü ve toprak yapısı da 

önemli rol oynamıştır. Yerleşim seçiminde özellikle, verimli topraklara sahip ovaların 

yakın çeperi, doğal limanlar, akarsu ve vadi boyları, önemli doğal yollar ve geçitler 

üzerinde olması önemli olmuştur (Yalçınlar, 1967). Mardin’in yer seçiminde önemli 

ticari yolların üzerinde yer almasının yanında, sahip olduğu yükselti ve manzaranın 

önemli ölçüde etkili olduğu düşünülmektedir.  

Mardin kentinin olduğu bölge tümüyle kalker bir plato özelliği taşıyan Mardin-Midyat 

eşiğinde yer almaktadır. Mardin kentinin bulunduğu kalkerli dağlık arazi, bahçe 

tarımına izin vermeyecek toprak örtüsüne sahiptir.  Mardin kentindeki en önemli 

miktardaki toprak varlığı kentin 4-5 km. güneyinden başlayarak Kızıltepe ovasında 

bulunur (Arslan ve Karadoğan 2007) 
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Mardin, bulunduğu sıcak-kuru iklim bölgesinin özelliklerine uygun olarak genel 

olarak step alanı içinde yer alır. Bununla birlikte, korunaklı mikro-iklim özellikleri 

gösteren alanlara da sahiptir. Mardin yakın çevresinde yer alan Gurs, Yeşilli, Rışmıl, 

Babilceviz, Kabala, Bülbül gibi yerleşmelerde çeşitli tarımsal aktiviteler yapılmaktadır 

(Arslan ve Karadoğan 2007) 

3.3.5. Geleneksel Mardin evinin oluşumunda kültürel verilerin etkisi 

Geleneksel Mardin evinin oluşumunda etkili olduğu düşünülen kültürel veriler, 

aşağıdaki başlıklar altında analiz edilecektir. Bu başlıkların kuramsal açıklamaları 2. 

Bölümde detaylı olarak anlatılmıştır.  

� Çevresel Đmgeler (Đnanç Yapısı; Mahremiyet) 

� Toplumsal Yapı (Etnik Yapı ve Dil) 

� Aile Yapısı, Akrabalık Norm ve Kuralları (Aile Büyüklüğü; Gelir Seviyesi) 

� Konuta ait Yaşam Şekli (Geleneklere Uygunluk; Komşuluk Đlişkileri) 

3.3.5.1.   Çevresel imgeler 

2. Bölümde dünya üzerinde benzer iklim koşullarına ve yer biçimine sahip farklı 

yerleşmelerin çok farklı konut plan ve formlarına sahip olabilecekleri örneklerle 

anlatılmıştı. Konuta ait yaşam şeklindeki ve estetik tercihlerdeki farklılıklar üst başlık 

olarak kültürel verilerin etkisi ile açıklanabilir. Değer ve inançların bir anlamda dikte 

ettiği norm ve standartlar, insanların dış dünyaya karşı takınacakları tutumlarını, 

imgelerini belirlemektedir. Bu norm ve standartların oluşumunda baskın bir etkiye 

sahip olan “toplumsal yapı”, “aile yapısı ve akrabalık” ile “konuta ait yaşam şekli” ayrı 

alt başlıklar altında tartışılacaktır. Çevresel imgeler başlığı altında ise, Mardin’in 

“inanç yapısı” ile “etnik yapısı ve dili” ele alınmaya çalışılacaktır. Günümüze 

ulaşabilmiş geleneksel Mardin evlerinin son katları itibari ile yaklaşık 100-300 yıllık 

zaman bir dilimi içinde yapıldıklarının düşünüldüğü ifade edilmişti. Bu nedenle, 

kültürel verilerle ilgili başlıklarda olabildiğince son 300 yıllık zaman dilimi temel 

alınmaya çalışılmıştır.   

� Đnanç Yapısı: 

Mardin’de geçmişteki mekan düzenlenmelerinde avlu duvarları gibi yapı elemanları 

ile sağlanan mahremiyetin, farklı inanca sahip insanların aynı plan şemasına sahip 

avlulu konut tipini kullanması nedeniyle salt dini kaynaklı olmadığı sonucu da 

çıkarılabiliriz. Yalçınkaya (2006) 1830 ‘larda bölgeyi ziyaret eden seyyah Soutgate’in 

“Mardin ve çevresi kurak iklime sahip olduğundan dolayı evlerin düz tavanlı olup 
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kiremitle kaplı olmadığı, hatta yaz aylarında halkın evlerin damlarında yattıkları” 

izlenimini aktarmaktadır. Alman seyyah Niebuhr’da daha erken bir tarihte (1776) 

Mardinlilerin Mayıs ayından Ekime kadar evlerinin damlarında yattığını belirtmiştir 

(Noyan, 2005). 

Mardin ve aynı iklime sahip yakın çevresinde, yazın gece damda yatmak çok uzun 

yıllardır süren önemli bir gelenek olmasının yanında fiziksel ve ruhsal bir 

gereksinimdir (Resim 3.39). Kişilerin sahip oldukları dinsel inanç nedeniyle gündüz 

saatlerinde avlu duvarlarını kullanarak görsel mahremiyet sağlayıp, gece ise 

birbirlerine bu kadar yakın mesafede gece kıyafetleri ile birbirlerinin görüş alanları 

içinde bulunmaları, geleneksel evin planlanmasındaki mekansal kararların sadece 

dinsel mahremiyete bağlanarak açıklanamayacağını göstermektedir. Mardin ve 

Midyat kentsel sit alanında farklı dinlere mensup konut kullanıcılarının mekan 

düzenlenmesine yönelik kararlarına bakıldığında, dinin fazlaca etkili olmadığı 

gözlenmiş ve aynı plan şemasına sahip evlerde hiçbir değişiklik yapmaksızın 

oturdukları görülmüştür. Kent dokusu içinde varlıklı ve statü sahibi kişilerin yaptırdığı 

büyük konut yapılarında ise, bu insanların yaşam biçimlerinin gerektirdiği “selamlık” 

gibi resmi kabul odaları ile “haremlik” diye tanımlanan gündelik işler için kullanılan 

ayrı avlu ve yaşam mekanların varlığı kimi araştırmacalar tarafından mekan 

düzenlenmesinde dinin etkisi olarak belirtilmektedir. 

 

Resim 3.39 : 20.Yy başlarında Diyarbakır’dan bir görüntü.  (Köker, 2005) 

Dinin etkisi, mekan düzenlenmesinden daha güçlü bir şekilde aynı dine sahip 

insanların kilise veya cami gibi kendi dinsel yapılarının çevresinde yerleşmeleri 

biçimindeki davranışlarında gözlenmektedir.  
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Mardin’de özellikle Artuklu döneminde yapılmış dini ve sosyal içerikli yapılar, gerek 

malzeme ve strüktür kullanımı, ve gerekse doğasında var olan anıtsallığı ile 

geleneksel konut yapımında etkili olduğu düşünülmektedir. Burada dinin etkisinden 

dolaylı bir şekilde de olsa söz etmek mümkün görülmemektedir. Etki, sahip olunan 

yapı geleneğinin sivil yapılarda da sürdürülmesi şeklinde olmuştur. Artuklular 

döneminde dinsel yapı olarak cami yerine dönemin eğitim yapıları olan medreselere 

ağırlık verilmiştir.  

Benzer şekilde, Süryani Manastırlarında her türlü dünyevi beklentiden uzak bir 

şekilde din eğitimi alarak yetişen Süryani ustaların büyük bir konsantrasyon ve iç 

huzur gerektiren telkari gibi el sanatlarındaki başarısını yapı üretiminde de 

göstermesi çok da şaşırtıcı değildir. Mardin kentsel sit alanı içerisinde yer alan dini 

ve sosyal içerikli yapılar ile geleneksel konutların bu denli uyumu, iç içeliği salt 

iklimsel gerekçelerle açıklanamaz.  Mardin evinin tek yapı ölçeğindeki yapım 

teknolojisi, estetik değerler ve kültürel-fiziksel konfor açısından yakaladığı 

başarısının altında, yapıldıkları dönemde var olan farklı inançların ve kültürlerin 

birbirlerine olan hoşgörüsü ve saygısı ile birey boyutunda yaşanan iç huzur ve 

mutluluk yatmış olmalıdır. Dolayısıyla da konutların tasarımında dinin doğrudan bir 

etkisi olmasa da, yaratılan barış ve hoşgörü ortamı sonucu motivasyon anlamında 

eşsiz konutların ortaya çıkmasında yardımcı olduğu düşünülmektedir.  

Mardin, Budist inanca sahip Moğolların işgali sırasındaki zaman diliminde Hıristiyan 

nüfus ağırlıklı bir kent merkezine sahip olarak Müslüman Artuklular’a başkentlik 

yapmıştır. Artukluların egemen oldukları yaklaşık 300 yıllık dönem boyunca her etnik 

köken ve dinsel inançın varlığını hoşgörü ile sürdürebildiği gözlenmektedir. Bu 

dönemde işbaşındaki yöneticilerin ülke içinde farklı kültürlere sahip insanların sosyal 

ilişkilerini düzenleme yönündeki verdikleri kararlar, bölgenin son bin yıla damgasını 

vuracak başarısını ve halkın refahını getirmiştir. Sürekli çatışma ve kargaşa altında 

ve kısa kısa zaman dilimleri için farklı devletlerin, aşiretlerin ve dinsel grupların 

hakimiyet mücadelesi ile geçen huzursuz bir dönemden sonra, Artukluların gelmesi 

ile barış ve refah sağlanmıştır. Dinsel inancın sosyal yaşama ve özelde ise konut 

tasarımına etkisi düşünüldüğünde; dinsel inançların kendi içlerinde sahip olduğu 

olmazsa olmaz hükümleri yerine Artuklu başkentinde ispatlandığı gibi hoşgörü ve 

aklın öne çıktığı çözümlerin kent ve doku ölçeğinde konuta ilişkin başarılı çözümleri 

de beraberinde getirebildiği görülmüştür.  
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� Mahremiyet: 

Geleneksel Mardin evindeki mahremiyet kaygısının ne mekan planlanmasında ve ne 

de yapıda alınan fiziksel önlemler olarak dini amaçlı olduğunu gösterir bir veri 

yoktur. Ancak bazı büyük aileler için yapılmış ticari veya idari işlerin yürütüldüğü 

evlerde, özel ile kamusal alanın ayrımı için mekansal bir bölünmenin söz konusu 

olduğu bir üst başlıkta anlatılmıştı. Bununla birlikte, Mardin’in etnik yapısı geçmişe 

dönük incelendiğinde kent içinde Hıristiyan ailelerin sayıca Müslümanlardan daha 

fazla olduğu görüldüğünden, dinsel mahremiyetin Đslami yaşam biçimi anlamında 

etkisi sınırlı sayıdaki ev için geçerli olabilecektir. Müslüman konut kullanıcıları, 

Hıristiyan ailelerce yapılan evlerde nesiller boyu hiçbir mekansal değişikliğe gerek 

görmeden yaşamışlardır. Bu saptama tek başına, Mardin evlerinin planlanmasında 

ve evlerde geçen yaşamda sanıldığı kadar dinin etkili olmadığını göstermektedir.  

Geleneksel Mardin evinin zemin kat planlanmasında görülen içe dönük tasarımın 

nedeni, iklime uyumlu gölgeli bir açık mekan elde etmek kaygısıdır. Bu temel 

amacın yanında,  farklı inanç ve kültüre sahip konut kullanıcılarının özel yaşamlarını 

dışarıya kapatma isteği söz konusu olmuştur. Zemin kat düzeyinde avlu duvarları ile 

başarılan görsel mahremiyet, üst katta ise yapı derinliği fazla tutularak geniş 

terasların yapılması ile sağlanmıştır. Bir başka deyişle, zemin katta düşey 

elemanlarla perdeleme şeklinde sağlanan özel yaşamın dışa kapatılması, teras 

katında yatay kat elemanları ile sokak seviyesinden gözün algılayamayacağı açık 

mekanlar elde etmek şeklinde başarılmıştır.  

Geleneksel Mardin evinin kapalı mekanlarını çevreleyen kalın taş duvarlar ve üst 

örtü, kapalı, yarı açık ve açık mekanlarda oda içinden kaynaklanan seslere karşı 

işitsel mahremiyetin elde edilmesini sağlamıştır.  

Osmanlı egemenliği altındaki dönem içinde görsel mahremiyete mahalle 

sakinlerince önem verildiğini bu konudaki mahkeme kayıtlarından öğrenmekteyiz. 

Mahremiyete ilişkin aykırı uygulamaların ve bunun düzeltilmesine yönelik taleplerin 

salt iyi niyetten öte dava konusu olabildiğini Mardin’le ilgili Şeriye Sicillerinden22 

anlıyoruz. 

22- Komşuluk ilişkilerinde dikkat çeken bir husus; mahremiyet anlayışı çerçevesinde bir evden diğer 
evin avlusu veya odalarının görünmemesiydi. Kıssis Mahallesinden Hanna veledi Đshak Hedayi, 
komşusu Mustafa Molla Mehmed’in bir penceresinin evinin avlusuna ve mutfağına bakmasından dolayı 
şikâyetçi oluyordu. Yapılan tahkik sonucunda Mustafa’nın penceresinin “kadim” olması sebebiyle 
kendisine kapatılması şer’en emredilemeyeceği için Hanna’nın duvar çekmesi isteniyordu (Öztürk, 
2006) 

Yine 1890 yılında, Latifiye Mahallesinden Keldani etnik kökene sahip Emsih bin Đlyas Harmuş’un vekili 
kapıcı Şeyhmus bin Osman, müvekkilinin bitişik komşusu olan Emsih bin Evakim Malo’nun vekili Mecdi 
bin Hana Verai’nin huzurunda, müvekkili ile komşusunun evi arasında bulunan duvarın alçak olduğunu 
belirtip birbirlerini görmemeleri için duvarın yükseltilmesi gerektiğini talep etmiştir (Kankal vd, 2007).  
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3.3.5.2.   Toplumsal yapı  

Mardin Evlerinin mekan kullanımı ve biçimlenmesinde etken olduğu düşünülen 

toplumsal yapısının ilgili dönemdeki kesiti ile incelenmesi önemlidir. Mardin’in sahip 

olduğu çok inançlı ve çok kültürlü yapısını oluşturan insanların etnik yapıları, dilleri 

ve inanç biçimleri bu başlık altında incelenecektir.   

Mardin’in içinde bulunduğu bölgede insanlar yüzyıllarca merkezi yönetimin etkisinin 

zayıflığından ve/veya aşiretlerin güçlü olması nedeniyle dini, etnik kökene dayalı bir 

takım gruplaşmalar içinde yer almışlardır. “Güneydoğu Anadolu Osmanlı 

egemenliğine girdiğinde, Osmanlı yönetimi bölgenin özellikle zor ulaşılır dağlık 

yörelerinde aşiret beylerinin gücü ve etkisini tanımış, buralarda Osmanlı yönetim 

sistemi içinde bir çeşit mali ve yönetsel özerklik içeren farklı bir uygulama 

geliştirmişti. Mardin gayrimüslim nüfusu dışındaki Kürt, Türk ve Arap halkının büyük 

çoğunluğu, kırsal kesim söz konusu olduğunda ise hemen hemen tamamı, aşiret 

yapısı içinde yaşam sürdüren kabile ve cemaatlerden oluşmaktaydı” (Aydın vd, 

2000). 

Ökten, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaygın olan “aşiret”in kabile 

örgütlenmesinde ilk ve en önemli cemaat anlamına geldiğini ve büyük aile yerine 

kullanıldığını belirtir. “Bu örgütlenmenin bölgedeki adı “aşiret düzeni”dir. Baba 

soyuna bağlılık, ilişkilerin işleyişindeki esas unsurdur. Bu anlamda, kabileyi birbirine 

kan bağı ile bağlı olduğuna inanılan aileler oluşturmaktadır.  Bu yapıyı ortaya 

çıkarak fiili durumlar ortadan kalkmış olmasına karşın, bu yapı günümüzde siyasal, 

ekonomik ve toplumsal yapıda ağırlığını hala hissettirebilmektedir. Bölgenin 

toplumsal yapısı farklı dönüşme özellikleri göstermesine karşın, aşiret kurum ve 

ilişkileri modern yaşamda da yaşama şansı bulmaktadır. Halen bölgede yaşayan 

toplulukların bir bölümünde, kendilerini önce bir kabilenin üyesi, sonra da kabilenin 

bağlı olduğu aşiretin üyesi olarak görmekte ve tanımlamaktadırlar. Kişilerin politik 

tutumlarından evlilik ve aile yapılarına kadar hemen her alanda aşiret bağının 

belirleyiciliği ağırlık taşımaktadır “(Ökten, 2000).  

Altun, Mardin’in sosyolojik yapısının tıpkı etnik yapısında olduğu gibi Mardin’i ziyaret 

eden gezginlerce farklı hükümlerle değerlendirildiğini ifade eder. Mardin’de 

konuşulan dillerin getirdiği kültür ve gelenekler kent yaşamında oldukça etkili 

olmuştur (Altun,1996). 

Mardin’in yer aldığı bölge Roma, Bizans, Artuklu ve Osmanlı dönemleri dışında kısa 

dönemli olmak üzere çok sayıdaki devletin egemenlikleri altında kalmıştır. Diğer 

yandan, Süryaniler, Ermeniler, Türkler ve Araplar gibi birçok etnik gruba ev sahipliği 
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yapan Mardin sahip olduğu coğrafi konumu nedeniyle çoğu zaman çeşitli devletlerin 

sınır bölgesini oluşturmuştur ve farklı uygarlıklarla etkileşim içinde olmuştur. Dini ve 

etnik yönden çeşitlilik bir yandan kültürel bir zenginlik getirirken, diğer yandan 

zaman zaman çatışmalara neden olmuştur. Kankal vd., Osmanlı egemenliği altında 

hoşgörü kültürünün en sistematik haliyle yaşandığını savunurlar  (Kankal vd, 2007). 

Artuklu devleti, Moğol istilası sırasında bulunduğu bölgedeki kargaşa ve kaosu hiç 

hissetmemiş ve aksine bilinen tarihteki en parlak dönemini yaşamıştır. Bunda 

Artuklu beylerinin büyük güç karşısında takındıkları akıllı siyasetinin büyük katkısı 

olmuştur. Diğer yandan, Osmanlı Devletine katılımları sırasında, 1518 ‘de nüfusa 

ilişkin bilgilerde Artuklulara başkentlik yapmış kent içinde Hıristiyan nüfusun daha 

fazla olduğu görülmektedir (Çizelge 3.4). Bu veri, Artuklu devlet adamlarının dini 

hoşgörü ve farklı kültürleri korumaya ilişkin sahip oldukları çağdaş normlar hakkında 

önemli bilgiler vermektedir. Böyle toplum içinde iyi ilişkileri temel edinen bir düzen 

içinde Osmanlı’nın yönetimine giren Mardin sahip olduğu toplumsal yapının bu 

dönemde de sürdürülmesini beklemek yanlış olmayacaktır. 

Osmanlı devleti, kendi coğrafyası altında yaşayan Müslüman ve gayrimüslimlerin 

hukukî, sosyal, ekonomik vb. gibi toplumsal ilişkilerini düzenlemek için “millet 

sistemi” 23 olarak bilinen düzenlemeler getirmiştir. Millet sistem ile, bir yandan 

merkeziyetçi anlayışla tüm cemaatler belli bir örgütlenme sistemiyle merkeze 

bağlanmışken, diğer yandan cemaatlerin birbirlerine müdahalelerini engelleyerek 

cemaatler arası bir çatışmanın da önüne geçmiş oluyordu. “Diğer yandan aşiretlerin; 

bazen devletten aldıkları yetkiyle, kendileri dışında etkili bir otoritenin mevcut 

olmaması sebebiyle, şehir merkezlerinde olmasa bile kırsal alanda ekonomik, siyasi 

ve askeri gücü temsil ettikleri bilinen bir gerçektir. 19. yüzyılda Mardin ve çevresinde 

Osmanlı Devleti’nin sağlamaya çalıştığı yeni düzende aşiretlerin gücünü kırma 

çabalarının kısmî başarısına rağmen bu gerçeği tamamen değiştiremediği 

görülmektedir” (Öztürk, 2006-s.519). Bu nedenle 19. yüzyılda Mardin’in içinde 

bulunduğu bölgede kargaşa hakim olmuştur. Osmanlı devletinin içinde bulunduğu 

23- Osmanlı Devleti’nin egemenliği altındaki toplulukları, din ya da mezhep esasına göre örgütleyerek 
yönetmesine “millet sistemi” denilmektedir. Ancak millet tabiri günümüzdeki anlamıyla, Đngilizce 
karşılığı olan “nation” manasında ırkî bir aidiyeti değil, dinî bir aidiyeti ifade etmektedir. Doğu 
milletlerinde bu kavramı bugünkü “nation” anlamında kullanmak, Osmanlı’nın son dönemlerinde, 
özellikle 19. yüzyıldan itibaren başlamıştır. Cemaat sözcüğüne eş olarak kullanılan bu kavram ile 
Müslüman bir devlet olarak Osmanlı devlet otoriteleri ile gayrimüslim topluluklar arasındaki 
düzenlemeler tanımlanmıştır. Millet sisteminde halk, din ve mezhep esasına dayanan kompartımanlara 
ayrılmıştır. Bu sistem içinde fert; etnik ve lisan aidiyetine göre değil, din ve mezhep aidiyeti esasına 
göre bir cemaate bağlıdır. Mesela; Ermenilerin hepsi Ermeni milleti olarak değil, Ermeni Gregoryen, 
Ermeni-Katolik ve 19. yüzyılda da Protestan olarak millet halinde teşkilâtlanmıştı. Hatta aynı etnik 
kökenden olmamalarına ve birbirinden bağımsız kilise örgütlenmelerine sahip olmalarına rağmen, bazı 
kiliseler tek bir millet olarak değerlendirilmiştir (Özcoşar, 2006). 
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zafiyeti gidermek için yaptığı düzenlemeler bir takım çelişkileri de beraberinde 

getirmiştir. Diğer yandan, bölgede misyonerler ve konsolosların yoğun faaliyetleri var 

olan karışıklıkları beslemiştir (Kankal vd, 2007).  

Osmanlı devletinin azınlıklarla olan ilişkileri incelendiğinde, gayrimüslimlerin 

Müslümanlardan farklı olarak bazı sosyal yükümlülükleri yerine getirmek zorunda 

oldukları görülmektedir. Buna karşın, her milletin ne renk elbise ve ayakkabı 

giyebileceği, gayrimüslimlerin ata binmemeleri vs. gibi olan yükümlülüklerin 

Osmanlının hüküm sürdüğü Mardin’de Müslüman-gayrimüslim ilişkilerinde göz ardı 

edildiğine dair örnekler bulunmaktadır. 1826 yılında Mardin’i ziyaret eden 

Buckingham gayrimüslimlerin Müslümanlar gibi ata bindiklerini gözlemlemiştir.  

Buckingham, böyle bir davranışın Şam’da Müslümanlarca kabul edilmeyeceğini  

aktarmaktadır24-25 (Öztürk, 2006).  

Gayrimüslimlerin inşaat yapabilme konusunda ne tür bir kısıtlama içinde oldukları 

konusu alan çalışmasının özelliği nedeniyle önem taşımaktadır. Zira, en azından 17. 

yüzyıla kadar Gayrimüslimlerin sancak genelinde olmasa da kent içinde çoğunluğu 

oluşturdukları bilinmektedir. Günay, Gayrimüslimlerin temel bir düşünce sonucu, 

Müslümanlar tarafından yasak olarak görülen veya sakıncalı olan faaliyetleri açıkta 

yapmalarının yasaklanabileceğini hatırlatıp, bu düşünce paralellinde devletten izinsiz 

olarak kilisede tamirat yapmalarına, kiliseye yeni ilaveler yapmalarına, çan 

çalmalarına ve yeni kilise yapmalarına izin verilmediğini ifade etmektedir. Bununla 

birlikte Gayrimüslimlerin mülkiyet edinmelerinin önünde bir engel yoktu ve evleri  

dükkânları, bağları, bahçeleri ve tarlalarını istedikleri şekilde tasarruf etme hakkına 

sahiptiler. Đstedikleri etnik köken veya dinsel cemaatten birine sahip oldukları bu  

24- Osmanlı şehirlerinde yaşayan azınlıkların Müslüman ahaliden kıyafet ve görüntü açısından 
ayrılması için bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Buradaki amaç, gayrimüslimlerin kılık kıyafet 
bakımından Müslüman halka benzememeleri veya birbirine karıştırılmamalarıdır. Örneğin; 16.asırda 
Manisa’da yaşayan Yahudi cemaati Müslüman ahaliden tefrik için kendilerine mahsus siyah renkli hırka 
veya kumaş elbise ile dolaşmak zorundaydılar. Bazı istisnalar dışında ata binmeleri, sokakta 
kaldırımdan gitmeleri yasaktı, hamamda da nalınsız dolaşmaları gerekiyordu. Lüks ve gösterişli giysiler 
giymeleri, gayrimüslim kadınların Müslüman kadınlara benzeyecek şekilde örtünmeleri ve giyinmeleri 
yasaktı. Bu gibi hususlar Müslim ile gayrimüslim arasında bir derece farkı, veya gayrimüslimlerin 
Müslümanlardan aşağı bir mevkide olduğunun gösterilmesi için alınmış tedbirler idi. Fakat birlikte 
yaşamın getirdiği iç içelik nedeniyle zamanla iki kesim arasındaki farklar göz ardı edilmeye başlandı. 
Nitekim 1630 tarihinde bu duruma dikkat çeken IV. Murad, bu farka dikkat edilmesi gerektiğini fermanla 
buyurmuştu. III. Selim devrinde kılık kıyafet nizamı yeniden düzenlenmiş, Ermenilerin şapka ve 
ayakkabılarının kırmızı olmasını, evlerinin de aynı renge boyanması kanun haline gelmişti. 1856 yılında 
Paris Konferansına sunulan Islahat Fermanı ile Hıristiyan yurttaşlara getirilen Osmanlı yasakları 
kaldırılmıştır (Öztürk, 2006). 

25- Buchkingham Mardin’in şehir hayatıyla ilgili başka bazı bilgiler de vermektedir. Onun bakış açısı 
genellikle daha öncesinde ve sonrasında şu veya bu şekilde Anadolu ve Ortadoğu’yu gezip burada 
gördüklerini seyahatname olarak yazan seyyahların yaklaşımından çok farklı değildir. Onun yaklaşımı 
daha çok Müslüman halk ile gayrimüslim halk arasındaki ilişkiyi ölçme veya daha özelde gezip 
gördükleri yerlerdeki Hıristiyan halkın nüfusu ve durumuyla ilgili bilgiler vermek şeklindedir (Öztürk, 
2006). 
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mülklerini hibe veya takas edebiliyorlardı (Günay, 2006). Mardin mahkeme 

kayıtlarından gayrimüslimlere en azından dini yapı yaptırmaları konusunda bir takım 

kısıtlama getirildiğini öğrenmekteyiz. Bununla birlikte gayrimüslimlerin konut 

yapılarının yaptırılması veya ilave yapılması konusunda bir kısıtlamaya sahip olup 

olmadıklarına ilişkin bir bilgiye sahip değiliz.  

� Etnik Yapısı ve Dili: 

Mahremiyet ve yaşam biçimine olan etkisi nedeniyle konut yaptıranların etnik 

kökenlerinin, geleneksel konutların mekan kurgusunda ve biçimlenmesinde etkisi 

olduğu düşünülebilir. Kentsel sit alanı içinde özgün bir şekilde günümüze kadar 

ulaşabilmiş geleneksel evlerin yapıldıkları dönemdeki etnik yapının irdelenmesi, 

Mardin Evini oluşturan kültürel etmenlerin saptanması için önemlidir. 

 

Resim 3.40 : Çelebi aşiretinin reisi Çelebi ve adamları, (Gertrude Bell, 1909) 

Mardin’de yüzyıllardır birçok inanç ve din (aynı zaman dilimi içersinde) bir arada 

yaşamıştır. Bunlar arasında çeşitli Đslam ve Hıristiyan mezhepleri ile Yahudilik gibi 

tek tanrılı dinsel inanca inanan topluluklar olduğu gibi, sayıları daha az olan güneşe 

ve ateşe tapanların dini olan Şemsilik, şeytanı melek sayanların dini olarak bilinen 

Yezidilik de bulunur. Suni Araplar, Kürtler ve Türkler Müslüman kesimi oluştururken 

Hıristiyanların büyük çoğunluğu Ortodoks mezhebine bağlı olsa da Keldani, Katolik 

ve Protestan topluluklar da olmuştur. Günümüzde ise Şemsilik ve Musevi inanca 

sahip kimse kalmamışken, büyük çoğunluk olan Müslümanlar dışında az miktarda 

Hıristiyan nüfus vardır (Bilge, 2001). 

Mardin ve çevresinde yaşayan Müslüman, Süryani (Yakubi), Keldani (Nesturi), 

Yezidi, Şemsi, Ermeni ve Musevi cemaatlerinin nüfusları hakkında, farklı 

dönemlerde bölgeyi ziyaret eden seyyahların bilgilerini veya Osmanlı vergi 
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belgelerini temel alan farklı görüşler vardır. XVI. yüzyılda, yerleşmelerdeki vergi 

mükelleflerinin sayısını ortaya çıkarmak amacıyla yapılan sayımların bulunduğu 

tahrir defterlerine26 göre, 1518 yılında Mardin sancağının nüfusu27 46.997 olup, 

bunun 27.896’sı Müslüman (%69,7), 19.621’i Hıristiyan (29,4), 480’i ise 

Yahudilerden (% 0,8) oluşmaktaydı (Çizelge 3.4).   Bununla birlikte, tez konusu için 

alan çalışmasına konu olan Mardin kentindeki nüfus yapısı incelendiğinde 

gayrimüslim nüfusun % 56 ile çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. Türk kökenli 

olan Artuklu uygarlığının, (etnik azınlıklar konusunda günümüzdeki anlamında 

çağdaş normlar oluşturulmadan) diğer inançlara olan hoşgörüye dayalı siyasetini 

300 yıl gibi çok uzun bir süre sürdürmesi, en parlak dönemini yaşamasında etken 

olmuştur. Azınlıkların bu dönemde kendi kimliklerini koruyarak bu kadar sık ve 

yoğun bir yerleşimde barış içinde yaşamaları, derin bir sosyolojik araştırmayı 

gerektirecek kadar önemlidir. Artuklu Türkleri, başkent ilan ettiği bir ketteki 

azınlıklıkları asimile etmeye çalışmak yerine onların getirdiği sinerjiden, sanatından 

ve ekonomik gücünden yararlanmayı seçmiştir.   

Artuklu uygarlığının bu hoşgörüsü ve çağdaş millet anlayışı, kendi dönemlerinde 

başta mimari olmak üzere birçok alanda başarılı olmalarını beraberinde getirmiştir. 

Artuklu döneminde yakın doğudaki Moğol istilası ve saldırıları nedeniyle kaos ve 

gerileme yaşanırken, onların aynı zaman dilimi ve coğrafya içinde en parlak 

dönemini yaşaması izlenen siyasetin ne denli doğru olduğunu göstermektedir.   

1766’da kenti ziyaret eden Niebuhr,a göre o dönemde Mardin nüfusunun 2000’i 

Müslüman 1000’i ise Hıristiyan’dır. XIX. yüzyıl başlarında kente gelen Oliver’e göre 

ise Mardin’in toplam nüfusu 12000’dir ve bunların 5-6 bini Arap veya Türk, 3 bini 

Kürt, 1500’ü Yakubi Ermeni ve 1500’ü Nasturi’dir (Alioğlu, 2003). Mardin’i ziyaret 

eden seyyahların Mardin nüfusu ve etnik köken dağılımına ilişkin verdikleri sayılar 

farklı olabilmektedir. Bu seyyahların bir bölümü misyoner olduklarından dini  

 

26-Osmanlı sancak ve kazalarının sosyal ekonomik ve kültürel tarihlerinin ortaya çıkarılmasında tahrir 
defterleri, içerdiği bilgiler bakımından çok büyük öneme sahiptir. Bununla birlikte, 16. yüzyıldan sonra 
kayıt tutulmamıştır. 

27- Nüfus tahmini, tahrir defterlerindeki vergi mükelleflerinin kabul edilen 5 hane sayısı ile çarpılması 
ile bulunmuştur. Büyük çoğunluğu Müslüman olan vergi mükellefi olmayan kadı, dizdar, mustahfız ve 
azap eklenmiş olup 1526 yılında bu tip muaf olanların toplam sayısı 1045’dır. Diğer yandan, Mardin 
köylerindeki nüfusun önemli bir bölümü aşiret, cemaat ve oymaklar gibi konar-göçerlerden 
oluşmaktadır. Mardin ve çevresinin halkı arasında şehirde ve kazalarda yaşayan nüfusun yanında 
köylüler de önemli bir yer tutmaktaydı. Fakat bunların dışında üçüncü bir unsur da yerleşik düzene 
geçmemiş olan göçerler olan Bedeviler ile Türkmen ve Kürt Yörükleriydi. Seyahatnamelerde köylülerin 
ziraat ve hayvancılıkla meşgul oldukları belirtilmekle birlikte onların hayat tarzları hakkında pek fazla 
bilgi verilmemektedir. Yine köylülerin ev yapımları hakkında, bulundukları konuma göre taş ve kerpiçten 
yapılmış oldukları, hatta göçerlerin ve bazı tarım işleriyle geçimini sağlayan insanların kıl çadırları 
kullandıklarına dair bilgiler de bulunmaktadır (Yalçınkaya, 2006) 
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cemaatlere ilişkin detaylı sayılara sahip olabilmişlerdir. 1808 yılında Mardin’e gelen 

Adrien Dupré, burada toplam 27200 kişinin yaşadığını belirtip 20000 Müslüman, 

3200 Yakubi, 2000 Ermeni Katolik, 400 Keldani, 800 Yahudi, 800’ünün Şemsi ve 40 

Ermeni Ortodoks şeklinde açılımını yapmıştır. Buckingham ise, 1820’de 20.000 

olarak verdiği Mardin’in nüfusunun üçte ikisinin Müslümanlardan, üçte birinin 

Hıristiyan ve Musevilerden oluştuğunu tahmin etmiştir (Yalçınkaya, 2006).  

Çizelge 3.4 : XVI. Yy. Dini topluluklara göre mardin nüfusu (kaynak: Göyünç, 1991) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu bilgiler ışığında, 19. yüzyılda Mardin sancağının 2/3’ünü Müslüman nüfus 

oluşturmaktadır. XIX. yüzyıl boyunca yöreyi ziyaret eden çeşitli seyyahlar Mardin’in 

ağırlıklı olarak Müslüman olan nüfusunun 11 bin ile 27 bin arasında değiştiğini 

tahmin etmişledir.  

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3.41 : Mardin’de sokakta sohbet eden bölge insanları 

Mardin Sancağı–1518 
Müslüman Hıristiyan Musevi Toplam 

Yerleşim Kişi  Yüzdesi Kişi  Yüzdesi Kişi  Yüzdesi   
Şehir 3594 43,78 4136 50,38 480 5,85 8210 
Köyler 23302 60,08 15485 39,92 0 0 38787 
Sancak 26896 57,23 19621 41,75 480 1,02 46997 
        

Mardin Sancağı–1526 
Müslüman Hıristiyan Musevi Toplam 

Yerleşim Kişi  Yüzdesi Kişi  Yüzdesi Kişi  Yüzdesi   
Şehir 4610 42,64 6099 56,41 103 0,95 10812 
Köyler 53505 84,54 9783 15,46 0 0,00 63288 
Sancak 58115 78,43 15882 21,43 103 0,14 74100 
        

Mardin Sancağı–1540 
Müslüman Hıristiyan Musevi Toplam 

Yerleşim Kişi  Yüzdesi Kişi  Yüzdesi Kişi  Yüzdesi   
Şehir 5511 39,53 7768 55,71 664 4,76 13943 
Köyler 52756 79,99 13194 20,01 0 0 65950 
Sancak 58267 72,93 20962 26,24 664 0,83 79893 
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Osmanlı Devletinde ilk resmi nüfus sayımı 1830 yılında yapılmışken, Mardin’deki 

nüfus sayımı ise isyan ve karışıklıklar nedeniyle 1834 yılında gerçekleştirilmiştir.28 

Yapılan nüfus sayımına göre Mardin’de 1816 hane Müslüman, 1809 hane Hıristiyan, 

18 hane Musevi olmak üzere toplam 3643 hane mevcuttur. Aynı yılda Müslüman 

erkek nüfus 2943, Hıristiyan erkek nüfus 3.190 ve Musevi 50 kişi olduğu tespit 

edilmiştir (Çizelge 3.5). Hanedeki erkek nüfus ile hane sayısı birlikte 

değerlendirildiğinde aile büyüklüğünün bugün ile kıyaslandığında çok fazla olmadığı 

ortaya çıkmaktadır (Abdülselam Efendi, 1842). 

Çizelge 3.5 : Mardin’de yapılan ilk resmi nüfusu sayımı (kaynak: Abdülselam Efendi, 
1842) 

Tabi Olduğu Din 
Hane 

Sayısı 

Nüfus 

(Erkek) 

Müslümanlara ait ev sayısı 1.816 2.943 

Hıristiyanlara ait ev sayısı 1.809 3.190 

Yahudilere ait ev sayısı 18 50 

TOPLAM 3.643 6.183 

19. yüzyılda Mardin’e gelen Avrupalı seyyahlar kentin idari, iktisadi, sosyo-kültürel 

yapısına ilişkin önemli bilgiler vermişlerdir. Bu dönemde Mardin’e gelen Avrupalı 

seyyahlar misyonerlik faaliyetlerin de katkısı ile özellikle Hıristiyanlar, Şemsiler ve 

Yezidilerin etnik köken ve dinsel cemaatlerinin nüfus bilgileri, dini yapıları ve 

mabetlerine ilişkin detaylı sayılar vermişlerdir.  Bununla birlikte, aynı kaynakların 

Müslümanlar, Ermeni ve Museviler hakkında genel bir nüfus bilgisi ve dini yapıları 

dışında sosyo-kültürel yapısı, ticari yaşam gibi başka bir bilgiye rastlanmamaktadır 

(Yalçınkaya, 2006).   

XIX. yüzyılın son yıllarında Cuinet (1891) Mardin şehri nüfus tahminlerini o döneme 

değin yapılmadığı şekilde ayrıntı vererek göstermiştir. Cuinet ile Hıristiyanların 

mezheplerine göre sınıflandırmasının yanında ilk kez Müslüman nüfusun etnik 

ayrımı da yapılmıştır. Mardin ve kazaları ile detaylı incelendiğinde, çok tutarlı 

sonuçlar elde edemeyen Cuinet’e göre, Derik kazası dışında Mardin Sancağının  

189.442 olan toplam nüfusun 121.522’si Müslüman (%64) geriye kalan 67.920’si 

28- Yapılan nüfus sayımı sonrası Mardin ve nahiyelerinden 2000 erkek askere alınmıştır. Yüzlerce 
insan bu esnada (askere gitmemek için) mallarını satarak ailelerine bırakmış ve kaçmışlardır. Bu 
nedenle birçok insan evini, mülkünü satarak parasını çoluk çocuğunu bırakıp kaçmışlardır.  (kaynak: 
Abdülselam Efendi, 1842) 
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gayrimüslim (% 34’i Hıristiyan, %1.8’i Yahudi ve diğer inanç grupları)’dır. Cuinet, 

(1891) yaklaşık 71.000 olan toplam Hıristiyan nüfusunun % 42 oranla Ermenilerden 

(Gregoryen, Katolik ve Protestan) ve % 58 oranla Süryanilerden (Keldani Katolik, 

Süryani Katolik ve Süryani Yakubi) oluştuğunu savunmaktadır.  

Cuinet’in saptaması ile aynı döneme denk düşen 1894-95 yılına ait Diyarbakır 

Salnamelerine göre sancaktaki Müslüman nüfusu 88392 iken gayrimüslimlerin 

toplam nüfusu ise 32738’dir. Bir başka deyişle sancağın % 70’i Müslüman iken % 

30’u gayrimüslimdir (Çizelge 3.6). Bu çalışmaya göre, Mardin merkezde (16 yüzyılın 

başından ilk nüfus sayımının yapıldığı 1830’lara değin % 50-55 arasında değişen) 

gayrimüslimlerin oranı % 27’ye indiği görülmektedir (Yaşar, 2006). 

Çizelge 3.6  : Diyarbakır Salnamelerine göre 1894-95 Yılı Mardin Sancağı nüfus 
yapısı (yararlanılan kaynak: Yaşar, 2006) 
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Toplam  
Mardin 15645 1455 1892 588 283 0 191 0 20054 
Merkez 10415 1389 1514 597 277 0 134 0 14326 
Kazası               266 266 
Cizre 6505 599 555 0 19 58 0 25 7761 
  3933 514 475 0 16 68 0 23 5029 
Midyat 11275 129 2131 0 306 0 0 279 14120 
  11066 113 2163 0 322 0 0 204 13868 
Avine 11762 84 199 0 144 0 0 0 12189 
(Savur) 10309 58 164 0 120 0 0 0 10651 
Nusaybin 3893 0 1280 0 0 179 0 165 5517 
  3589 0 1308 0 0 161 0 82 5140 
Toplam 88392 4341 11681 1185 1487 466 325 1044 108921 

Mardin’de konuşulan dilin tortusu incelendiğinde Süryanice, Arapça, Farsça ve 

nihayetten Türkçenin yapısal belirleyici olduğu gözlenmektedir. Türkçemizin bugün 

kullanılan şeklinin geçirdiği süreç de dikkate alındığında Proto-Türkçe birliğinden 

konuştuğumuz bugünkü Türkçeye kadar aşılan merhalelerin yatay ve dikey gelişimi 

gibi Mardin’de konuşulan yerel halk dilinin çeşitli katmanlardan oluştuğu arkaik 

Arapçadan uzak, Türkçe ve Farsça unsurlar taşıdığı çeşitli kitaplarda yer bulmuştur. 

Mardin’de konuşulan dili Osmanlı Türkçesinin Cumhuriyet öncesi dil çeşnisine 

benzetmek olasıdır (Anonim-1, 1999).  
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Resim 3.42 :  20.yy. başlarında Katolik Fransız rahibeler ve Mardinli Hıristiyanlar 
(Köker, 2005) 

3.3.5.3.   Aile yapısı, akrabalık norm ve kuralları  

Sanayi devrimi öncesi aile yapısını oluşturduğu savunulan geniş aile yapısı 

Mardin’de 20. yüzyılın ikinci yarısına değin etkili oluştur. Mardin Evleri’nin süreç 

içinde gelişim göstererek şimdiki dokuyu oluşturmasında bu tip aile yapısının önemli 

katkısı olmuştur. Mardin, tarih boyunca bölgedeki Anadolu’nun diğer kentlerinde de 

görülen ataerkil/feodal bir toplum yapısına sahip olmuştur. Böyle bir aile yapısında 

Mardin evi (evlenen erkek çocuk için yeni bir yaşama birimi yaratmak amacıyla)  

aynı parsel üzerinde yatayda veya düşeyde genişleme göstermiştir. Üç neslin bir 

arada yaşamasına olanak tanıyan getiren geniş aile sisteminde, erkek çocuk kadar 

yaşama birimi oluşturulmuş ve böylece evin ulaşabileceği son büyüklüğü ortaya 

çıkmıştır. Geniş aile yapısında, “yaşam birimi” dışında kullanılan mekanlar ortak 

olmuştur. 

Erkek egemen bir toplum yapısının konut tasarımına olan etkilerini, mahremiyet 

kavramında, mekan planlanmasında ve yapı elemanlarının boyutlandırılmasında 

görebilmekteyiz.  Varlıklı ailelerin misafir kabul işlevi için “selamlık” mekanının 

oluşturulması ve izole bir mekan elde etmek için avlu duvarının yüksek tutulması gibi 

örneklerde bu izlenebilir. Mardin konum olarak birkaç Arap ülkesi sınırına birden en 

yakın bir il olmasına karşın, mahremiyet kavramı konusundaki yorumu bu ülkelerden 

yaşadığı çok kültürlülüğü nedeniyle oldukça farklı olmuştur (Alioğlu, 2000). 
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Çizelge 3.7  : 1927-1965 Arası Mardin nüfus yapısı (kaynak: Karpat, 2003) 

 

� Aile Büyüklüğü: 

Kankal, 18.yüzyılda Mardin’deki aile yaşantısı hakkında genel bir fikir elde etmek 

amacıyla dönemin mahkeme kayıtları olarak tanımlanabilecek Mardin şer’iye 

sicillerini29 incelemiştir. Ele aldığı 44 aile ile ilgili kayıtlarda; çoğunlukla erkeklerin tek 

eşli olduklarını görmüş, neslin devamını sağlama düşüncesinden kaynaklandığı 

tahmin edilen birden fazla kadınla evliliklere de rastlamıştır. Bu kayıtlarda, üç 

erkeğin iki, bir erkeğin üç ve nihayet bir erkeğin de dört kadınla evli oldukları 

görülmüştür. 

Kankal’ın (2006) yaptığı incelemede ortalama çocuk sayısının 3 olduğu 

anlaşılmaktadır. Đncelenen 44 ailede 142 çocuk bulunmaktadır. Bu rakam, aile 

başına düşen çocuk sayısının 3,2 olduğuna işaret etmektedir. Bu sonuçlara göre bir 

ailenin 5 kişiden meydana geldiği ilgili düşünceyi destekleyen bu sonucun, daha çok 

şehir merkezleri için geçerli olabileceği söylenebilir.  

29- Şer’i mahkemelerde mahkemenin bilgisi dahilinde tutulan ve resmi statü taşıyan her türlü kayıtların 
toplanmış olduğu defterlere yaygın adı ile “şer’iye sicili” denilmektedir. Mahkeme kayıtları olarak 
isimlendirilebilir. Bu defterler 15. yy’ın ilk yarısından başlayarak 20. yy’ın ilk çeyreğine kadar olan uzun 
bir zaman dilimi içinde, Osmanlı tarihi ile iktisadi ile siyasi sosyal ve hukuki hayatını yakından 
ilgilendirmektedir. Bu özelliği ile Osmanlı kültür tarihinin temel kaynaklarının başında gelmektedir. 
Şer’iye sicillerindeki kayıtlar: 
I. Kadı tarafından verilen hükümler. 
II. Herhangi bir hadiseyi, bir şehitliği, bir ikrarı bir hibeyi, resmiyete rapt olunması istenen bir 
hususu zapt edenler. 
III. Devlet merkezinden gelen bütün fermanlar, emirler ve tebliğler kadı tarafından tetkik 
olunup doğru oldukları tespit edildikten sonra deftere yazılanlar şeklinde sıralanırlar. (Kankal vd, 2007) 
Şer’iye sicillerindeki kayıtlar yardımıyla bugün isimleri değiştirilmiş yerleşimlerin orijinal adlarına, tarihi 
mimarlık yapıtlarının yapılış veya onarım tarihlerine, o dönemdeki yerleşimlerin nüfus büyüklükleri ile 
farklı dinlere göre dağılımlarına, ve dolayısıyla da o yerleşimdeki sivil mimariye ilişkin kullanıcı-konut 
ilişkisinde doğru çıkarımlara, evlerin sahip olduğu fiziksel ve mekansal özelliklerine, ev ve tarlaların 
alım ve satım bilgilerine ulaşabiliriz.  
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� Gelir Seviyesi: 

19. yüzyıl için tüccar ve esnafın mal varlıklarının dağılımlarına belirlenen 

kategorilere göre bakıldığında, Müslümanlarda 0-5000 kuruş ile 10000-20000 kuruş 

arasında bir yoğunlaşma gözlenirken, gayr-ı Müslimlerin ağırlıklı olarak 0-5000 ile  

20000 kuruşun üzerinde mal varlıkları vardır. Bu veriden gayr-ı Müslimlerin alım 

güçlerinin, dolayısıyla da konut satın alımına ve yapımına ayırabildikleri paranın 

daha fazla olacağı sonucunu çıkarabiliriz.30 19. yüzyılda Şeriye Sicillerinden 

Mardin’deki tüccar ve esnafların31 çoğunluğunun bir eve sahip oldukları  

anlaşılmaktadır. Sicillere hisseli veya müstakil mülk olarak kaydedilen evlerin 

nitelikleri ve büyüklüğüne bağlı olarak 400 ile 18.000 kuruş arasında değişen fiyatları 

vardır (Demirel, 2006). 

Çizelge 3.8 : Mardin ve ilçelerindeki meslek dağılımı (kaynak: Đstatistik Umum 
Müdürlüğü, 1929; aktaran: Yıldız, M.Z., 2007, Mardin’in Cumhuriyet 
Dönemi Demografik Gelişimi, Makalelerle Mardin-II, haz.:Coşar, Đ., s.25, 
Đstanbul) 

 

Mardin, ticari olarak bir kavşak olma niteliğini Cumhuriyetin yeni sınırları ile 
kaybetmiş ve il içinde kapalı bir ekonomi meydana gelmiştir. Bu durum, Mardin’i milli 

30- Aynı dönemde Kayseri’de bu zenginlik oranı %66 ile 20 bin- 50 bin kuruş arasında yoğunlaşmakta, 
Çorum esnafı arasında ise, 10 bin- 20 bin kuruş arasında toplanmıştır. 19 yüzyılda diğer kentlerle 
karşılaştırıldığında Mardin’indeki insanların gelir düzeyinin yüksek olmadığı anlaşılmaktadır. 

31-Günümüzde körelmeye yüz tutmuş birçok zanaatı yüzyıllar boyu bünyesinde barındırmış olan 
Mardin’de, 19. yüzyılda meslek grupları açısından zengin bir yapı sergilemektedir. Osmanlı mahkeme 
kayıtlarına göre; Mardin’de şu meslek grupları bulunmaktadır: Abaciyan, attaran, basmacı ve boyacı, 
bakkalan, bezzazan, bohça gezduran, çulhaciyan, çerkçiyan, çuşçiyan, debbağan, demürcü ve çilingir, 
dengeci, denkçiyan, etmekçiyan, gönciyan, haffafan, hakkak, hamamcı ve berber ve hekim, helvaciyan, 
kahveciyan, kasaban, katırcı, kazancı ve kalaycı, kazzazan, keçeciyan, kılınççiyan, kürkçü, mimaran, 
nalband, neccâr ve çubukçı, palançiyan, sarracan, terziyan, tüfenkçiyan, tütünciyan.  Abdulgani Efendi 
bu mesleklere eklenebilecek birçok meslek sayar. Dava vekili, dellal, düğmeci, hancı, kazzar, kuyumcu, 
nasırcı, saatçi, tenekeci, testi yapanlar gibi. Bu mesleklerin bazılarının kendilerine ait çarşıları 
bulunmaktaydı. Kazancılar, sarraçlar, attarlar, neccarlar, yemeniciler çarşıları Mardin’de Ulu 
Cami çevresinde yer alan çarşılardı. (Özcoşar, 2006) 



 124 

gelirden aldığı pay yönüyle ekonomik yönden en alt sıralara itmiştir ve göç olsun 

neden olmuştur. Göç, köylerden öncelikle il ve ilçe merkezlerine ve bazen de 

buralardan Adana, Mersin gibi yakın çevredeki illere veya özellikle Süryaniler ile 

Đstanbul ve yurtdışına yapılmıştır.  

Çizelge 3.8’de Mardin ve ilçelerine ait 1929 yılındaki meslek dağılımı 

gösterilmektedir. Buradan da izleneceği gibi 1929’da nüfusun çoğu tarımla 

ilgilenirken, diğer önemli bir oran ordu ve ücretli kamu çalışanlarından oluşmaktadır. 

3.3.5.4.   Konuta ait yaşam şekli  

Geleneksel yerleşimdeki geniş aile yapısında, kaynakların ve mekanların ortak 

kullanımı sonucu oluşturulan değerler de ortaktır. Geleneksel bir konut yapılırken 

kullanıcı istek ve önerileri değerlendirilerek kullanıcı katılımı sağlanırdı. Bu katılımın 

katkısı ile Mardin’de yapılan konutların plan ve büyüklüklerinde tipolojik anlamda bir 

standart yoktur. Konut kullanıcıların yaşam şekli, konutların mekan niteliklerini ve 

boyutlarında belirleyici olmuştur. Geleneksel ev, geniş aile sisteminde tüm ailenin 

ortak mülkü olarak hiçbir zaman satılmak amacıyla yapılmamıştır. Geleneksel 

yerleşimlerde aynı yerde ve aynı komşularla uzun soluklu bir yaşam söz konusu 

olduğundan, doku ve yerleşme içersinde aidiyeti, kimlik oluşumunu ve kültürün 

sürekliliğini de beraberinde getirmiştir. 

Geleneksel konut yapımında mekan organizasyonu, açık-kapalı mekanların varlığı 

ve boyutları gibi kararlar, ailenin fiziksel gereksinimlerinin yanında kültürel 

gereksinimleri doğrultusunda ve günlük yaşam biçimine uygun olarak alınmaktaydı.  

� Geleneklere Uygunluk: 

2. Bölümde, geleneğin “yazılı olmayan, anonim” hükümler olarak tanımlanabildiği 

dikkat çekilerek, toplumlara göre değişen yemek alışkanlıkları, giyim, evlilik ve 

cenaze törenlerine ait özelliklerin geleneklere örnek olarak verilebileceği belirtilmişti.  

Geleneksel yerleşimlerde yaşayan halk, belirli dönemde hasat veren yiyecekleri tüm 

yıl boyunca yiyebilmek için kurutma, konserve ve kavurma yapma gibi yöntemlerle 

saklamaktaydı. Diğer yandan sucuk, tarhana ve erişte gibi her mevsimde yapılabilen 

bazı yiyecekler ise belirli bir dönem yetecek miktarda üretilmekteydi. Kışlık yiyecek 

üretmenin bir başka gerekçesi ise uzun süren sert kış koşullarında kar nedeniyle 

yolların kapanıyor olmasıdır. Anadolu’nun bir çok yöresinde sürdürülen kışlık 

yiyecek hazırlama geleneği sofa, avlu ve dam mekanlarının kullanımını, dolayısıyla 

da bu mekanların genel kurguda varlığını getirmiştir.    
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Mardin’in kültürel yapısı içinde evlenme ve cenaze törenleri, bugün de önemini 

koruyan geleneklerdendir. Özellikle cenaze törenleri mahallede yaşayan her 

inançtan insanın katılımı ile önemini korumuştur. Taziye evinde üç gün süren 

törenler sırasında katılımcılara yemek ve “mırra” (acı kahve) ikram edilir. Evi 

büyüklük olarak uygun olmayan kişilerin ihtiyacı için taziye evleri bugün de 

faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Geleneksel Mardin evinde geniş aile sistemi altında yarı özel nitelikleri ile ortak 

kullanılan avlu, teras, dam ve eyvan gibi yarı açık ve açık mekanlar, “günlük” ev 

işleri, ziyaretlerin ve sohbetlerin yapıldığı yerlerdir. Düğün ve ölüm gibi ailede 

yaşanan önemli değişimler aile bireyleri, akraba ve aynı aidiyet bağı ile bağlı 

komşular ile paylaşılmak istenmiştir.  Avlu ve teras gibi açık mekanlar sahip oldukları 

yeterli boyutları nedeniyle evlilik, doğum, ölüm gibi törenler ve kışlık yiyeceklerin 

hazırlanabilmesi gibi insanların “dönemsel” ihtiyaçlarını karşılayabilmiştir.  

Mardin kentinde bin yılı aşkın bir dönemde, aynı coğrafyada ve aynı zaman dilimi 

içersinde farklı inanç ve kültür yapısına, etnik kökene sahip insanlar karşılıklı saygı 

ile barış içersinde yaşayabilmişlerdir. Avlulu ve teras konut tipolojisine sahip 

evlerinin bulunduğu bir yerleşim düzeni, farklı kültürlerin sahip oldukları farklı 

gelenekler nedeniyle uygunluk göstermiş, herhangi bir çatışmaya neden olmamıştır. 

Toplumsal yapı içinde her kültür kendi inançları, yaşam biçimleri ve geleneklerinden 

doğabilecek sivrilikleri törpülemiş, ortak davranış biçimleri geliştirmişlerdir.  

Geleneksel Mardin evleri, sonuç olarak farklı inanç ve kültüre sahip konut 

kullanıcılarının geleneklerine ve yaşam biçimlerine yüzyıllardır uygunluk 

göstermiştir.   

� Komşuluk ilişkileri: 

Mardin kenti içindeki nüfus ve etnik dağılımı hakkında en erken bilgi 1518 tarihli 

tahrir defterinden elde edildiği belirtilmişti. 20. yüzyıla gelinceye değin farklı zaman 

ve kaynaklarla aktarılan birçok belgeye göre de oldukça sınırlı bir yerleşim alanında 

birçok etnik kökene ve inanca sahip insanın iç içe yaşadığını öğrenmekteyiz. 

Özcoşar, diğer Osmanlı kentlerinde rastladığımız dinsel inanca göre mahallerin 

bölümlenmesine Mardin için söz edilemeyeceğini belirtip, Mardin Şer’iye Sicillerinin 

Müslüman ve Hıristiyanların veya Hıristiyanların değişik mezhebinden olanlara dair 

birçok komşuluk örnekleri sunmakta olduğunu ifade eder (Özcoşar, 2006). Mardin 

kent dokusu içindeki aynı mahallelerde inancı ve etnik kökeni farklı olan çok sayıda 

insan, düzenlemesini Osmanlı’nın yaptığı hukuk sistemi altında ve komşuluk 

ilişkilerine ilişkin Artuklulardan devralındığı düşünülen geleneklerle iç içe yüzyıllarca 

yaşamışlardır.  
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Çoğu zaman aynı sokağı ve ortak bir duvarı paylaşan farklı etnik kökene ve inanca 

sahip insanların, dini sebeplerle bir çatışma içinde oldukları en azından mahkeme 

kayıtları değerlendirildiğinde, mümkün görünmemektedir. Bu kayıtlar incelendiğinde, 

Hıristiyanların Müslüman komşularıyla, aynı veya farklı mezhepten Hıristiyanların 

birbirleriyle ve Müslümanların kendi aralarında yaşanan sorunlarda bir fark 

görülmemektedir. Evlerin sınır ve duvarlarına özel bir önem verildiği, bu konudaki 

mahkeme kayıtları ile gösterilmektedir. Mahalle içinde görsel mahremiyetin 

sağlanmasına ilişkin açılan davalardan, komşuluk ilişkilerin düzenlenmesinin sadece 

kişilerin inisiyatifine bırakılmadığını, hukuk yoluna gidildiğini anlamaktayız. 

Mardin’deki komşuluk ilişkilerinde mahkeme kayıtlarına sıkça yansıyan bir başka 

konu ise gayrimenkul satışlarında önceliğin komşuya tanınması kuralı olan şef’i 

hakkıdır   

3.3.6.  Estetik boyut, plastik etki ve üslup 

Geleneksel Mardin evinin sahip olduğu estetik boyut ve üslup üç alt başlıkta ele 

alınacaktır: 

� Kentsel doku, siluet ve Mardin evi 

� Planda modülasyon ve cephe 

� Bezemeler 

3.3.6.1.   Kentsel doku, siluet ve Mardin evi 

Alioğlu, geleneksel Mardin evinin plan kurgusundan iç mekan oluşumuna kadar 

sahip olunan anıtsal etkiye vurgu yapar. Planında etken olan formlar köken olarak 

Pers, Sasani uygarlıklarından günümüze kadar ulaşan biçimlerdir (Alioğlu, 1996). 

Planda var olan anıtsallık, üst örtü seçimi ve kat yüksekliği ile birleştiğinde, üçüncü 

boyutta çağdaş bir forma sahip kübik bir kütle çıkmıştır. Bir başka deyişle, plandaki 

modülasyonun cepheye yansıması ile kararlı ve boyut olarak anıtsal etkiye sahip bir 

form kentsel dokuya kazandırılmıştır.  

Mardin evlerinin iklime uyumlu mekan kullanımı nedeniyle simgesi haline gelmiş 

olan eyvanın, sahip olduğu anıtsal boyutu ile de kentsel siluete estetik bakımdan 

önemli bir katkısı vardır. Eyvanın dini ve sosyal amaçlı yapılardaki benzer kullanımı, 

sivil yapılarla ve kamuya ait yapıların iç içe algılanmasını getirmiş ve kentsel dokuda 

homojenliği sağlamıştır. Bu algıda, tüm yapıların kesme taştan yapılması ve aynı 

renkte olması; kütlelerdeki oran ve boyutların benzerliği diğer etkenlerdir.  
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Anıtsal yapılardaki temel kaygı olan kalıcılık, geleneksel Mardin evlerinde seçilen 

yapı malzemesi ve yapım sistemi ile başarılmıştır. Mardin evlerinin anıtsallığında 

etkisi olan bir başka etken ise cephelerin bitirilişinde kullanılan silme ve çörten gibi 

elemanlardaki özendir. Mardin evini ilk bakışta diğer taş evlerden farklı kılan ise, 

kuşkusuz kapı ve pencere kenarlarındaki cepheye hareketlik kazandıran söve 

kullanımı ve eşsiz taş bezemeleridir.   

Mardin kentsel yerleşimin topoğrafya olan ilişkisi nedeniyle geleneksel konutlar, 

manzaranın olduğu Mezopotamya ovasına yönelmişlerdir. Alioğlu, bu nedenle 

güney cephelerinin dışındaki cephelerin özellik göstermedikleri ifade etmektedir. 

Diğer yönlerdeki cepheler havalandırma amacı ile açılan küçük pencereler ve 

gönyesiz olan parseli düzeltmek için yapılan profilli taş çıkmalar dışında, kübik 

kütlede genellikle bir hareketlilik gösteremez (Alioğlu, 2000).  

Üst kat düzeyinde ve özellikle manzara olarak bilinen konuk odalarının cepheleri, 

sahip oldukları taş bezemeli pencereleri ile doku içinde kendini öne çıkarır. Bazı “U” 

veya “L” plan tiplerinde mekan kurgusunun gereği olarak ve içe dönük bir tasarım 

anlayışı ile odalar sokağa bakamasalar da, özellikle güney cephesinde sokağa 

bakan ve bunu bilinçli şekilde arzu eden çok sayıda konut vardır. Mardin kentsel 

dokusunun iklim nedeniyle oldukça dar sokaklara sahip olduğu belirtilmişti. Yer 

şeklindeki eğim ve sokaklardaki bu darlık, sadece güney yönüne bakan cephelerde 

ısı enerjisi kazanımını ve doğal aydınlanmayı mümkün kılmıştır. Diğer yönlerde ufuk 

çizgisindeki kısıtlılık nedeniyle pencere açmanın çok fazla bir yararı yoktur. Bu 

nedenle, Mardin’de evlerin pencereleri genellikle güneye ve/veya aydınlanma 

olanağının daha fazla olması ve manzara nedeniyle avluya bakacak şekilde 

kurgulanmıştır. Ancak önü açık parsellerde güney dışında da sokağa bakan evler 

yapılmıştır (Resim 3.43).  

       

Resim 3.43 : Farklı yönlerden sokağa bakan yaşama birimi pencereleri.  
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3.3.6.2.   Planda modülasyon ve cephe  

Geleneksel Mardin evinin yaşama birimlerinde sıcak-kuru iklim bölgesine uygun 

iklimlendirme ve homojen bir aydınlatma elde etmek amaçlanmıştır ve konut cephesi 

bu amaç için ortaya çıkan fiziksel gereklilikler doğrultusunda biçimlenmiştir. Mardin 

evinin planlamasında gözlenen çeşitlilik nedeniyle cephesinde de tipolojik bir çıkarım 

mümkün olamamaktadır. Birim modülün cephesinde ortaya çıkan biçimlenme, farklı 

plan tiplerine sahip olan yaşam birimlerinin planlamasına aynı şeklide yansıtılmıştır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 3.44 : U tipi plan şemasına sahip evin içe dönük mekan kurgusu ve 
pencereleri 

Alioğlu, Mardin evi cephe düzenini, plan organizasyonunda anlatılan (kare, 

dikdörtgen, L ve ters T gibi) farklı plan tiplerine ve kapladıkları modül sayısına göre 1 

modül-kare, 1,5 modül-dikdörtgen, 2 modül- dikdörtgen ve “L”, 3 modül-“ters T” 

olarak incelemiştir (Şekil 3.15). Cephedeki kapıları yerlerinde, iklimsel konfor için 

gerekliliklerin yanı sıra Mardin evi plan düzeninde gördüğümüz seki altı ve seki üstü 

mekan parçaları da etken olmaktadır. Oda girişi, yaşama biriminin dar kenarından 

düşünüldüğünde kapı dar kenar duvarının aksında yer almakta; uzun kenarda 

düşünüldüğünde ise uzun kenarın en uç köşesine konulmaktadır. Ters “T” plan 

tipinde ise seki altı mekanı ortada bir modül olarak yer aldığından kapı cephede 

ortadaki modülün merkezinde yer alır.  
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Şekil 3.15  : Yaşama birimi ve modülasyon ilişkisi (Alioğlu,2000) 

3.3.6.3.   Bezemeler  

Geleneksel Mardin Evinin geniş kitleler tarafından tanınması ve beğenilmesinde 

özellikle pencere ve kapı çevresindeki eşsiz bezeme sanatının katkısı büyüktür. 

Bezeme için ocaktan ilk çıkarıldığında yumuşak olan, ancak bir süre sonra sertleşen 

taşlar kullanılır.  Bezeme, evi yaptıranın ekonomik gücü doğrultusunda çeşitli 

oranlarda pencere ve kapı söveleri çevresinde, kat ve dam bitiş silmelerinde, eyvan 

kemerinde, dolap ve yüklük kenarlarında ve iç mekandaki kemer ve tavan örtüsünde 

kullanılmıştır (Resim 3.45-46-47-49-50). 

  

Resim 3.45 :  Bezemenin kullanımına örnekler (http://www.mardin.gov.tr, Mayıs, 2006) 

Beyazıt, Mardin örneğinde mimari bezemelerin, muhtemelen Tur Abdin’de gelişmiş 

bir okulla ilişkili olan güçlü bir yerel geleneğe bağlı olduğunu düşünmektedir. 11. 

yüzyıl sonlarına değin Đslam dünyasının sınır bölgesinde yer alan Mardin’in ve 

çevresinin coğrafi konumu, Tur Abdin gibi yerel ve bölgesel bir sanat merkezinin 

etkisi olasılığını arttırmaktadır. (Beyazıt, 2007) 



 130 

 

Resim 3.46 : Bezemenin oda içindeki yoğun kullanımı  

Bezemelerde simetrik ve birbirini izleyerek sonsuzluğu anlatan bitkisel figürler 

dışında güvercin, üzüm salkımı ve haç gibi bölgedeki Hıristiyan kültüründe özel bir 

önemi olan motifleri görmek mümkündür. Mardin evlerinde yapılan bezemeler çoğu 

zaman “z” eksenindeki farklı açı değerleri ile üç boyutludur ve oldukça zor bir işçilik 

gerektirir. Elde edilen motiflerden bazıları, sadece iki boyutlu bir desene derinlik 

verilmesi şeklinde bir çalışma değildir. Örneğin, üç boyutlu bir motif dairesel bir 

eleman etrafında dönerken 4. boyut kazanır. Bu denli yapım zorluğu ve yoğun emek 

isteyen el sanatına dini bir yapıda değil de geleneksel bir konutta rastlamak Mardin 

evini daha da özgün kılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3.47 : Đç kapı girişindeki bezeme kullanımı 
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Resim 3.48 : Aynı eve ait yan yana iki oda kapısındaki bezeme farklılığı 

Bezemenin ailenin güç ve statü göstergesi olarak kullanıldığı düşünülmektedir. 

Konutta konum olarak en uygun ve hakim manzaraya bakacak şekilde yerleştirmiş 

“manzara” (konuk kabul) odası aynı zamanda bezemenin de en yoğun kullanıldığı 

odadır. Oda giriş duvarı üzerine yapılan bezemelerdeki farklılık, odanın (daha içeri 

girmeden) ne derecede önemli olduğunu anlatır (Resim 3.48). Diğer yandan anıtsal 

yapılarda görebildiğimiz süsleme, ilgili dönem için konutu yaptıranın maddi gücü 

hakkında bize bilgi verir.  

    

Resim 3.49 : Bezemelerde kullanılan kuş ve mitolojik karakter motifleri 

� Silme ve Korkuluklar: 

Mardin evi imgesini ortaya çıkaran kübik form, dam ve kat seviyelerindeki silmelerle 

daha güçlü ve ifadeli bir hale getirilmiştir.  Çizgisel bir etki ile bitmişlik ifadesi veren 

silmeler kendi içinde bezeme sanatına ait farklı motifleri barındırır. Silmeler, genel 

kurgusu ile adeta Mardin’deki farklı kültürleri temsil etmektedir.  Kendi içinde çizgisel 
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olmayan motiflerin uyumlu bir düzenleme sonucu bütüne giden yolda nasıl bir araya 

gelebileceği ifade edilir (Resim 3.50). 

                                                                       

Resim 3.50 : Kat silmelerine örnekler 

Alioğlu silmelerin yapılış detaylarını “taş silmeler bazen yapıdan 1 cm çıkıntı yapan 

bir yüzey üzerine rölyef yapılması ile bazen de 3 ile 20 cm arası konsol taş 

parçalarla oluşturulduğu şeklinde ifade eder (Alioğlu, 2000). Silmelerde seçilen 

motiflerin yoğunluğu, pencere ve kapı çevresi ile eyvan kenarı gibi ev genelinde 

uygulanan motiflerle paralellik gösterir. Bazı durumlarda bu motiflerin tarzlarındaki 

farklılığından, hangi yaşama birimin önce hangisinin sonra yapıldığı kestirilebilir 

(Şekil 3.16). 

 

Şekil 3.16 : Mardin evlerinde (dam bitimlerinde) kullanılan silme örnekleri (Alioğlu, 
2000) 

Taş korkuluklar, evlerin üst katlarında yapılan teraslarda ve bu teraslara çıkmak için 

genellikle bina avlu duvarına bitişik yapılan merdivenlerin kenarlarında 

uygulanmıştır. Kesme taş duvar ile dolu olarak yapılan korkuluklara son dönemde 

batı etkisi ile profilli ayaklar şeklinde yapılanlar eklenmiştir. Korkulukların üst 
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kısmında yer alan süslemeler, silmelere göre daha sade motifler seçilerek 

yapılmışlardır (Şekil 3.17). 

 

Şekil 3.17 : Mardin evlerinde kullanılan parapet örnekleri (Alioğlu, 2000) 

Geleneksel Anadolu konut mimarisinde oldukça sık rastlanan çal köşeler Mardin 

sokaklarında da estetik bir unsur olarak yer alır. Şehir dokusundaki dar ve organik 

sokaklar, yapı köşelerinin tıraşlanması ile elde edilen çal köşelerle bir miktar 

rahatlamıştır.  

        

Resim 3.51 : Taşçı ustası bezeme işliyor (solda); bir camiinin taç kapısını monte 
eden ustalar (sağda) 

3.3.7.  Yapı ve yapım teknolojisi 

Yüzyıllarca yıllık bir deneyimle geleneksel Mardin evlerinde kullanılan yapım sistemi 

ve malzeme kullanımı, fiziksel ve kültürel konfor açısından yetkinliğe ulaşmıştır.  

Geniş aile sistemi altında oluşturulan evler, geçici bir dönem için değil tüm yaşam 
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süreci temel alınarak yapılmaktaydı. Bu amaçla yapılan konutlarda daha çok anıtsal 

yapılarda gördüğümüz bazı özellikler dikkat çekicidir; 

� Maliyetli ve yapımı zor bir kagir tonoz yapım sistemi 

� Yapının tümünde taş malzeme kullanımı,  

� Kapı, pencere gibi yapı elemanlarında kullanılan yoğun bezeme 

� Cephelerdeki silme ve teras korkuluklarındaki özen  

3.3.7.1.   Yapı malzemesi 

Mardin evinin bulunduğu bölgenin ilkim koşulları, kagir bir malzemenin taşıyıcı ve 

duvar malzemesi olarak kullanımını zorunlu kılmıştır. Yeterli kalınlıktaki doğal taş, 

aynı zamanda doğal bir ısı yalıtım malzemesi görevindedir ve bu özelliği nedeniyle 

sıcak-kuru iklim bölgelerindeki yapılar için uygun bir yapı malzemesi olarak bilinir. 

Geleneksel konutlarda gerek strüktürel olarak ve gerekse kaplama malzemesi 

olarak veya bezeme amacı ile kullanım bulan taş yapı malzemesinin Mardin ili yakın 

çevresinden sağlanabilmesi, taşın Mardin evlerinde yoğun olarak kullanılmasını 

getirmiştir. Diğer yandan, tarihte özellikle Artukluların taşı yapı malzemesi olarak 

kullanma gelenekleri ve Mardin’de bu gelenekle inşa ettikleri birçok tarihi eserin 

varlığı, aynı geleneğin yüzyıllarca sürdürülmesinde önemli bir etken olduğu 

düşünülmektedir.  

Mardin evlerinde,  

� Taşıyıcı olarak; duvar ve tavan örtüsünde  

� Kaplama malzemesi olarak; kapalı ve açık mekanların döşeme 

kaplamalarında 

� Bir yapı elemanı olarak; başta avlu kapısı olmak üzere tüm kapı, 

pencere lento ve sövelerinde, sütunların ve kemerlerin yapımında, teras 

ve merdiven korkuluklarında, merdiven basamaklarında 

� Cephede bitiriliş elemanı olarak; dam bitimlerinde ve katlarda silme 

şeklinde, çörtenlerde; bacaların yapımında 

� Mobilya anlamında; odalardaki mihrapların, yatak nişlerinin, lamba ve 

dolap nişlerinin oluşturulmasında daima taş malzeme kullanılmıştır. 

Mardin’de çıkarılan taşın yumuşaklığı nedeniyle ocaktan çıkarılması, 

boyutlandırılması için parçalara ayrılması ve işlenmesi kolaydır. Ocaktan ilk 

çıktığında testere ile kesilebilen Mardin taşı bezeme ve yer kaplaması olarak da 
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kullanılmıştır. Altun’a (1971) göre, taşın kolay işlenebilmesi ve yüzyıllardan beri 

süregelen taşçı geleneği, Mardin yapılarında ahşap malzemenin çok daha az 

kullanılmasına neden olmuştur. Aslında Mardin’in merkezinde ağaca rastlamak zor 

olmasına karşın çevrede yeteri kadar ağaçlıklı bölgeler vardır. Bu nedenle, ahşap 

malzemenin geleneksel Mardin Evi’nde kullanılmamış olması ağaç yokluğu ile 

açıklanamaz.  

Açık sarı renkli kireç taşı, yığma kagir sistemle inşa edilen Mardin evlerinde ana yapı 

malzemesidir. Đmamoğlu, duvar, tonoz ve zemin döşemesinde ise daha koyu renkli 

ve sert bir taş olan bazalt kullanıldığını belirtir (Đmamoğlu, 1980).  

Geleneksel Mardin Evi’nin ana malzemesi olan taş Mardin evlerinde dört farklı 

şekilde kullanılmıştır; 

� Kesme taş olarak; daha çok üst katlarda nadiren de zemin katın duvarlarında 

kullanılır. Avluya ve terasa bakan bütün cephelerinde, bazen de dört 

cephede; ayakların örülmesinde; oda duvarlarında tonoz başlangıç 

seviyesine kadar; ayrıca avlu giriş kapısının çevresinde ve kemerlerinde de 

kesme taş kullanılır. Buralarda kullanılan taş, genellikle kabaca yontularak 

kullanılan taş türüdür.  

� Kabaca yontulmuş olarak; zemin kat avlu duvarlarında ve Mardin Ova’sına 

bakmayan konut cephelerde kullanılmıştır. Dar geleneksel kent sokaklarına 

bakan avlu duvarlarında genellikle kaba yonu taş duvar kullanılmıştır. Kaba 

yonu taş duvar yüzeyi, daha pürüzsüz yapı malzemelerine göre yüzey 

alanının fazlalığı nedeniyle daha az güneş ışığını sokağa yansıtır. Böylece 

sıcak yaz günlerinde sokaktaki sıcaklığın daha fazla yükselmesi engellenir 

(Resim 3.53). 

� Moloz taş olarak; temel duvarlarında, çok önemli olmayan duvar 

yapımlarında, sandık duvar yapımında iç örgüde ve tonoz veya kubbe 

örgüsünde kullanılmıştır.  

� Bezeme amacı ile; iç ve dış mekanlarda kullanılmıştır.   

Avlu duvarı gibi kaba moloz taş uygulaması dışında kalan duvarlar, sandık duvar 

yapım tekniğinde (iç ve dış yüzleri düzgün kesme ya da kaba yonu, ortası harç ve 

moloz taş olarak) yapılmıştır (Resim 3.52).  “Duvar kalınlıkları giriş katlarında 0.80-  

2 m., üst katlarda ise 0.75-0.90 m. iken, taşıyıcı olmayan hela, teras, korkuluk 

duvarlarında ya da sonradan yapılmış bölme duvarların kalınlığı 0.25-0.65 cm 

arasındadır. Derzsiz yapılan kesme taşın yüksekliği 0.21 ile 0.25 cm. arasında 

değişir. Mardin Evi’ndeki kapalı, yarı açık ve açık bütün mekanların döşemeleri 
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taştır. Ancak avlularda sıkıştırılmış toprak, taş veya her iki malzeme ile yapılmış 

döşeme örneklerine rastlanır” (Alioğlu, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3.52 : Sandık duvar tekniği ile yapılmış duvar 

Yapıda kullanılan Mardin taşının ısıl iletkenlik değeri Adin (2007) tarafından yapılan 

deneysel bir çalışmanın sonunda 0,7985 (W/mK) bulunmuştur. Mardin taşı, (birim 

ağırlığı bakımından) yüksek dayanımlı yapı taşlarının sahip olduğu ısıl iletim 

değerlerinden çok daha iyi bir değere sahiptir ve ısıl iletkenlik değeri tuğla, briket gibi 

yapı bloklarına yakındır (Çizelge 3.9). 

Çizelge 3.9 : Bazı doğal yapı taşları ile yapı malzemelerinin fiziksel özellikleri 
(Adin,2007) 

  

Genellikle manastır tonozu şeklindeki tavan örtüsü ise, ahşap kalıpların üzerine 

taşların harç yardımıyla kendi içinde kilit oluşturacak şekilde dizilmesi ve belirli bir 
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mesafeden sonra kalın bir tabaka toprak ile doldurulması ile oluşturulmaktadır 

(Resim 3.54 ve 3.56). Đç mekandaki ısı korunumda önemli rol oynayan evlerin 

damlarındaki toprak dolgunun her yağmur ve kar yağışından sonra sıkıştırılması 

gerekmektedir. Günümüze ulaşan eski evlerin hemen hemen hepsinin damına beton 

atılarak bu bakımdan kurtulmaya çalışılmıştır. (Resim 4.26) 

Mardin evlerinde taş yapı malzemesi dışında en çok kullanılan ahşabın sınırlı bir 

kullanımı söz konusudur. Kapı ve pencere doğramaları ve dolap kapaklarında 

ahşabın kullanıldığı görülür. Ahşap yapı malzemesi olarak sınırlı kullanımına karşın, 

tefriş malzemesi olarak tahtların, kanepe ve dolapların yapımında yaygın olarak 

kullanılmıştır. Tıpkı taş işçiliği ve telkari işinde olduğu gibi, özellikle kanepe 

yapımındaki eşsiz ahşap işçiliği evleri kadar bilinmektedir.  

        

Resim. 3.53 : Kaba yonu taş duvarlı Mardin sokakları  

3.3.7.2.   Yapım teknolojisi 

� Taşıyıcı Sistem: 

Geleneksel Mardin evlerinin büyüklüklerine ve içerdikleri yarı açık mekanlara bağlı 

olarak yığma veya karma taşıyıcı sisteminin kullanıldığı görülür.  Genellikle üst katta 

terasa yer verilmeyen küçük ölçekli avlulu evlerde, sandık duvar tekniğinde yapılmış 

duvarın üzerine tonoz üst örtü şeklindeki yığma sistem yeterli olmuştur. Bununla 

birlikte, özellikle eğimin az olduğu bölgelerde, üst katların geriye çekilemeden 

oluşturulma zorunluluğunda veya alt katta revak gibi çok açıklıklı yarı açık mekanlar 

gerektiğinde, üst katta teras oluşumu için altta iskelet taşıyıcı sistemine ihtiyaç 

duyulmuştur. Buna ek olarak, büyük ölçekli evlerin zemin katlarında ihtiyaç duyulan 

ahır veya depo gibi geniş açıklık gerektiren mekanların oluşumu için de böyle bir 

iskelet yapım sistemi kullanılmıştır.  
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Yaşama birimlerinin boyutlarındaki modülasyon üst örtüye çoğu zaman manastır tipi 

tonoz sistemi ile yansıtılmıştır. Aynalı tonoz tipi bu mekanlarda kullanılan bir başka 

üst örtü biçimidir. Eyvanlara ise manastır tipi tonozun yanında mekanın derinliğine 

bağlı olarak beşik tonoz sistemi de kullanıldığı görülmektedir. Manastır tonoz üst 

örtü sistemi, estetik görünümü ve iç mekanın fiziksel konfora katkısına ek olarak 

kolay yapım yöntemi nedeniyle tercih edilmiştir. Manastır tonoz sistemi, moloz taşın 

harç yardımıyla ahşap kalıp üzerinde dizilmesi ile inşa edilir  (Resim 3.54)  

 

Resim 3.54 : Geleneksel bir konutta revak tavanının sıvasız hali  

Mardin evinin çatısı altta tonozlu tavan örtüsü üzerinde düz teras şeklinde 

çözülmüştür. Bu iki katman arasında ise moloz taş ve harç kullanılmıştır. Tonoz 

tavanın ağırlaşmasını önlemek ve yalıtım sağlamak amacıyla döşeme kalınlığının 

maksimum boyutlara ulaştığı duvar kenarlarına irili ufaklı, içi boş küpler 

yerleştirilmiştir. Böylece küplerin içindeki hava boşluğu da yalıtıma katkıda 

bulunmuştur (Alioğlu,2000). 

       

Resim 3.55 : Eyvan ve revak üst örtüleri 
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Resim 3.56 : Geleneksel konut tavan kesitinden iki fotoğraf  

� Pencere ve Kapı Açıklıkları: 

Mardin Evi pencereleri (biri ana-büyük, biri de bu kapatıldığında ışık ve 

havalandırma amaçlı tepe-küçük olmak üzere) genellikle iki sıra olarak 

düzenlenmiştir. Genellikle asıl pencerenin üstünde yer alan ve “kameriye” adı verilen 

küçük pencereler, kavurucu yaz günlerinde (iç mekana doğrudan veya yansıyarak 

gelen güneş ışını alımını engellemek için) yapılan ahşap pencere kapakları 

kapandığında ışık ve hava almak işlevini yerine getirirler.  

Alioğlu, pencereler ve içinde yer aldıkları nişlerle olan ilişkisini “erken tarihli 

örneklerinde, yaşama birimi cephesinde dikdörtgen, düz lentolu hiçbir bezeme öğesi 

olmayan pencereler yer alırken, geç dönemlerde pencereler çeşitli biçimleri içeren 

kemerlerden nişler içine alınmış, düz lentoları yerini basık ya da yarım daire 

kemerler almıştır” şeklinde açıklar. Geleneksel evin pencere, iç kapı ve avlu kapısı 

anıtsal bir etki vermek için niş içinde yer almıştır (Alioğlu, 2000) 

Genellikle iki kanatlı olarak yapılan Mardin evlerinin avlu kapıları, at, eşek gibi binek 

hayvanların avluya girebilmeleri için uygun genişlik ve yükseklikte yapılmışlardır. 

Günümüzde kullanılan boyutlarda yapılan oda giriş kapıları iki kanatlı olarak 

yapılmışlardır.  
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3.4. Yenişehir  Kent Dokusu     

3.4.1.  Tarihsel süreç ve yeni kent dokusu 

Sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan yeni üretim biçimi ve onun getirdiği yeni 

barınma ve üretim merkezlerine ulaşım gibi gereksinimler modern kenti 

biçimlendirmiştir. Velioğlu, yaşadığımız dönemin geçerli temel mimarlık anlayışı 

haline gelen modern mimarinin çağdaş olma yolunda henüz olgunlaşamadığını ve 

sonuçta insan ve toplumu kavramayan kentsel çevreler üretmiş olduklarını savunur. 

Bu akımın mimariye ve kente bir yansıması olarak geleneksel dokuda var olan 

birçok değer yitirilmiştir (Velioğlu, 1994). Ülkemizdeki sorunlu kentsel uygulamaların 

kat mülkiyetine geçiş sonrası başladığına inanan birçok araştırmacı, sorunun temel 

kaynağının bu mevzuat ile konut üretilmesi olduğunda birleşmektedir.  

 
Şekil 3.18 : Mardin kentinin gelişim dönemleri (Arslan ve Karadoğan 2007)  

Geçtiğimiz yüzyılın başlarına değin şu anda kentsel sit alanı sınırları ile çizilen 

bölgede gelişim gösteren eski Mardin yerleşiminden bugün yerleşim alanı olarak 

seçilen Yenişehir bölgesine geçişi yer ve zaman olarak aşamalı olmuştur (Şekil 

3.18). Meşrutiyet sonrası kazanılan haklar sonucu bölgede faaliyet gösteren 

misyonerlerin etkisi ile azınlıklara ait dini, eğitim ve sağlık gibi yapılaşmada bir 

yoğunluk yaşanmıştır.  Geleneksel kentin dışında ilk yapılaşmalar 1890’dan sonra 

kentin batı tarafında olmuştur. Amerikalılara ait eğitim yapıları bu bölgede 

kurulmuştur. Mardin’in Cumhuriyetle birlikte il merkezi olmasından sonra gereksinim 
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duyulan Vilayet gibi kamuya ait yapılar arazinin nispeten düz olduğu kentin doğu 

bölümünde yapılmıştır (Arslan ve Karadoğan, 2007). 

1950-70 arasında istasyon çevresinde askeri ve eğitim yapıları oluşturulmuştur. 

1970 yılında Đstasyon Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi ve kırsal yörelerden artan göç 

sonucu kentin doğusunda Enver Ensar mahallesi kurulmuştur. Mardin kent 

merkezinin sit alanı olarak ilan edilmesi sonrasında kentin güney-batısında 

Saraçoğlu ve Cumhuriyet Mahalleleri ortaya çıkmıştır. 1990’dan sonra ise kent, 

topoğrafyanın daha uygun olduğu Diyarbakır (kuzey-batı) yönünde gelişmeye 

başlamıştır (Arslan ve Karadoğan, 2007).  

Tez çalışmasında karşılaştırması yapılan eski şehir şekilde 2 ve 3 ile temsil edilen 

bölge içinde yer alırken, Yenişehir ise 7 ve 8 ile temsil edilen bölge içindedir. Đzohips 

eğrilerinden de izleneceği üzere, eski yerleşim çok eğimli bir arazi üzerinde yer 

alırken, Yenişehir’in olduğu 8 nolu bölge en az eğime sahiptir.  

 

 
Şekil 3.19 : (1/5000 ölçekli) Mardin Nazım Đmar Planı  
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3.4.2. Yeni kent dokusunun karakteri 

Ülkemizde yürürlükteki imar kanunu ve belediyelerin bu kanun çerçevesinde 

hazırladıkları imar yönetmelikleri kentsel çevrenin parselasyona dayalı bir şekilde 

oluşumunu getirmektedir. Bir başka deyişle, mimar çoğu zaman üzerinde belirli bir 

rant değeri taşıyan ve ancak bir veya birkaç apartmanın sığabileceği arsa üzerinde 

çalışmak durumundadır. Kent merkezinden uzakta oluşturulan toplu konut alanları 

dışında kentsel mekan bütüncül bir anlayışla tasarlanamamaktadır. Mardin 

Yenişehir semtinde 3 adet konut sitesi bütüncül bir anlayışla planlanmışken, 

bunlardan ikisi (Đsra Sitesi ve Ortadoğu sitesi) böyle bir planlamanın olumlu 

sonuçlarını yaşamaktadırlar. Bu iki site, iç bahçe yaratmak için blokların zıt yönlere 

bakması veya her katta dört farklı yöne bakan 4 daire çözmek gibi yönlenme ile ilgili 

sorunlara sahip olsa da yarattıkları trafikten arınmış iç bahçe faydalı alan kullanımı 

için başarılıdır. Her iki site, ada yoğunluğundan bir blok fedakarlık yaparak tüm 

blokların eşit şekilde doğal kaynaklardan yararlanmasını sağlamışlardır (Şekil 3.20). 

 

 

Şekil 3.20 : Đsra ve Ortadoğu konut siteleri-Mardin 

Yenişehir’de gerek site şeklinde yapılan ve gerekse yap-sat şeklindeki tek parsel 

uygulamaları ile yapılan apartman bloklarında bir-iki istisna dışında ayrık yapılaşma 

düzeni tercih edilmiştir.  Bu imar düzeninde arsanın ön cephesi, üzerinde yer aldığı 

sokak veya caddenin genişliği ölçüsünde belirli mesafelerde geri çekilmektedir.  Yan 

bahçe çekme mesafesi ise binanın yüksekliğine göre belirlenmektedir. 4-5 katlı bir 

apartman için bu mesafe her blok için yaklaşık 4’er metredir. Arka bahçe ise adada 

yer alan diğer parsellerdeki yapılaşma düşünülerek aynı çizgiyi sağlayacak şeklide 

ve en az yan bahçe mesafesi kadar belirlenmektedir.  
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Resim 3.57 :Yenişehir’deki ticari amaçla yan bahçe kullanımına bir örnek (solda); 
köşe parsele sahip apartmanın yola bakan iki cephesi de ticarete 
ayrılıyor. (sağda) 

Böyle bir imar düzenlenmesinde yapı inşaat alanı dışında kalan bahçe parçaları 

çoğu zaman otopark alanı için bile uygun olmayan boyutlarda olmaktadır. Konut ön 

bahçeleri köşe parselde yer almıyorsa bir cephesi, yer alıyorsa iki cephesi ticarete 

ayrıldığından apartmanda oturanların bu alanlar üzerinde otopark dahil olmak üzere 

hiçbir kullanım hakları yoktur (Resim 3.57). 3-4 metre eninde 15-20 metre boyundaki 

şerit biçimindeki zemindeki yapı inşaat alanından arta kalan yan ve arka 

bahçelerdeki boşluk, çocuk oyun alanı gibi işlevler için yeterli bulunmamaktadır 

(Resim 3.59).  

 

     

Resim 3.58 : Tanımsız yan ve arka boşluklar (solda); aynı siteye ait iki yan bahçe 
birleştirildiğinde basit bir düzenleme ile çocuk oyun alanı olmuş. 
(sağda) 
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Resim 3.59 : Eğimli arazi ve yan bahçe (solda); apartman girişi ve yan bahçe 
kullanımı. (sağda) 

Bu “artık” alanların en azından yaşlıların oturabileceği alanlar olarak 

düzenlenememesinin birkaç nedeni vardır. Bu tip peyzaj düzenleme gerektiren 

alanlar apartmanın yapılış sırasında zorunlu tutulmadığından daha baştan 

yapılmamakta, sonradan ise kat mülkiyetli bir sistem içinde her bir dairenin aynı 

düşüncede olmaması ve maddi olanaksızlık nedeniyle yapılması mümkün 

olamamaktadır. Diğer bir neden ise, bu alanların ön ve yan cephede faaliyet 

gösteren ticari işletmelerce depo, çalışma alanı ve otopark gibi kullanılmasıdır 

(Resim 3.60).  

      

Resim 3.60 : Yan bahçelerdeki farklı kotlar (solda); bahçelerin ticari amaçla 
kullanımına örnekler (sağda) 

Dört apartmana ait arka bahçelerdeki boşlukların birleştirilmesi ile daha geniş 

alanların kullanılması plan düzeyinde mümkün olsa da, her apartmanın sınırlarını 

ısrarla duvar ve çit gibi sınır elemanları çevirerek bireysel kullanmak istemesi 

nedeniyle, bu alanlar kimsenin kullanamadığı tanımsız boşluklara dönüşmektedir 

(Resim 3.61). Diğer yandan, görsel mahremiyet sağlanamadığından komşu 

bloklardaki insanların bakışları altında (yan cephedeki birbirine bakan balkonlar 

örneğinde olduğu gibi) kimsenin bu alanları kullanmadığı gözlenmiştir. 
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Resim 3.61 : Arka bahçe ve sınırlar (solda); tanımsız ve işlevsiz yan bahçeler 
(sağda) 

3.5.  Yenişehir’de Konut 

3.5.1. Giriş 

Geleneksel Mardin evi, mekan organizasyonu ve biçimlenmesi, oluşumunda etkili 

olan doğal ve kültürel veriler, yapı ve yapım sistemleri gibi başlıklara ayrılarak 

detaylı bir şekilde analiz edilmişti. Benzer bir yol olabildiğince yeni Mardin konutu 

için de izlenecektir. Mardin’deki yeni yerleşimde yapılmış ve yapılmakta olan 

konutlar bir üst maddede açıklanmaya çalışılan Yürürlükteki Đmar Kanunu, imar plan 

hükümleri ve ilgili yönetmelikleri ile oluşturulmuştur. Geleneksel evlerin oluşumunda 

veri olarak değerlendirilen bazı maddelerin karşılıkları bu Kanun ve 

Yönetmeliklerinde karşılıklarını bulamamaktadır. Bu nedenle bazı başlıklar 

birleştirilmiş veya daha az bir içerikle ele alınmıştır.  

3.5.2. Mekan organizasyonu ve mekansal biçimlenme 

Mardin’de apartman dairesi tipolojisi ile yapılan yeni konutlar, Ülkenin herhangi bir 

yerinde yapılan konutlardan mekan kurgusu bakımından bir farklılık 

göstermemektedir (Şekil 3.21). 

Bu tez kapsamında yapılan alan çalışmasında Mardin Yenişehir semtinde yer alan 

11 adet yeni konut plan şemaları ile incelenmiştir. Bu konutların hepsinin Mardin’in 

sahip olduğu sıcak-kuru iklim koşullarına karşın kapalı mekan kurgusu ile 

şekillenmiş olduğu görülmüştür. Bu tip bir iklim bölgesinde kapalı bir plan şemasının 

fiziksel konfor ve sürdürülebilirlik gibi alanlar düşünüldüğünde işlevselliği tartışma 

konusudur. Diğer yandan, Mardin Yenişehir’deki konutların sahip oldukları bina 

kabuğu detayının böyle bir şema için yetersiz olduğu tezin 4. bölümünde 

gösterilmektedir.  Ülke genelinde tip olarak uygulanan iki veya üç oda ile bir 

salondan oluşan apartman dairesi plan şeması, balkon gibi açık mekanların 
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(işlevsel) kullanımına izin vermemektedir. Bu mekan kurgusunda yarı açık 

mekanlara yer verilmezken, açık mekan olarak salon veya oturma odası gibi 

mekanlara iliştirilmiş ve sadece seyir amaçlı küçük balkonların varlığı gözlenir. 

Sıcak-kuru iklimle baş edebilmek için çok önemli işlevlere sahip eyvan, teras ve avlu 

gibi açık ve ayrı açık mekanların karşılıkları bu plan şemasında bulunamaz. Tez 

kapsamında yapılan araştırmada, yeni yerleşimde kapalı alanların açık alanlara 

oranı ortalama % 90 gibi çok yüksek bir değer bulunmuştur.   

Günümüzde geçerli olan ve artık tip haline gelmiş konut plan şemasında genellikle 3 

adet oda ve bir salon vardır (Şekil 3.21). Bu odalardan biri yatak odası, en küçük 

olanı çocuk odası ve bir diğeri ise oturma odası olarak kullanılmaktadır. Salon ise 

m2 olarak en büyük alana sahip olsa da günlük kullanıma pek yer verilmeyen bir 

mekandır. Yenişehir’de yapılan alan çalışmasındaki tüm konutlarda dinlenme, TV 

seyretme ve sohbet eylemleri için oturma odasının tercih edildiği tespit edilmiştir. 

Đşlevsel olarak en az kullanılan mekan olan salona en fazla alan verilirken, günlük 

kullanımda en büyük mekana ihtiyaç duyan çocuklara en küçük mekan verilmiştir.  

Çocuklar, çoğu kez kendi odalarında değil, yetişkinlerle birlikte bulunmakta ve 

kendilerine uygun olmayan TV yayınlarını seyretmek zorunda kalmaktadır.   

Yeni konuttaki salon, odalar ve servis mekanları genellikle sonu antre ile biten bir 

koridor etrafında dizilmiştir. Odalar, genellikle 3-3,5 mt. eninde ve 3,5-4 mt. boyunda 

dikdörtgen bir forma sahipken, salon ise ortalama 4,5-5 mt.lik kısa ve uzun kenar ile 

bazen de köşe balkonlar nedeniyle parçalı bir forma sahiptir. Mardin’de ilk yapılan 

apartmanlarda ve kamu lojmanlarında görülen oldukça yetersiz balkon boyutlarının, 

yeni apartman dairelerinde en olarak 1,5 metreye çıkartıldığı görülmektedir. Bununla 

birlikte, bu tip bir açık mekan geleneksel evdeki eyvan ve avlu gibi bir kullanıma 

sahip değildir. Görsel mahremiyetin ve balkon genişliğinin izin verdiği durumlarda 

konut kullanıcısı yaz mevsiminde balkonda yatmayı tercih etmektedir. Ancak, yine 

de kış yiyeceklerinin kurutulması için uygun boyutta değildir.  

Bu mekan kurgusundaki tek açık mekan olan balkonlar, geleneksel çözümlerde 

gördüğümüzden farklı olarak bağımsız mekanlar değildir. Oda, salon ve/veya mutfak 

gibi mekanların içinden geçilerek balkona ulaşılmaktadır. 

Yeni konut yapılırken, oda ve salon gibi mekanların uygun yönleri bilinse de inşaat 

alanının maksimum kullanımı ile her katta 4 daire olması ve konutun yola bakması 

tercih edildiğinden yeni konutta yönlenmenin bir veri olarak değerlendirilmediği 

gözlenmiştir.  
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Şekil 3.21  : (Solda) Mardin’de yeni yapılmış bir 3+1 daire; (sağda) 3+1 tip daireye 
Đstanbul’dan bir örnek: Kiptaş Topkapı evleri (www.kiptas.com.tr/) 

3.5.2.1. Gelişebilme, dönüşebilme, esneklik  

Günümüzde ise çekirdek aile yapısının ve kat mülkiyeti mevzuatının etkisi ile 

konutlar daha baştan genişlemeye kapalı olarak planlanmaktadır. Mardin Yenişehir 

semtinde incelenen dairelerde, esnek çözümlere izin veren prefabrik bölme duvar 

gibi yapı elemanlarına da yer verilmediği gözlenmiştir.  

3.5.3.  Yeni Mardin evinin oluşumunda doğal verilerin etkisi 

3.5.3.1.    Topoğrafya 

Mardin’deki yeni yerleşim, büyük ölçekte yükseklik farklılıkları göstermeyen ve düz 

kabul edilebilecek bir alan üzerinde planlanmıştır. Trafik yollarının belirleyici olduğu 

ızgara şeklindeki kentsel planlama şablonu, yeni Mardin konut yerleşimde konutların 

yerleşeceği ada ve parselleri ortaya çıkarmıştır (Şekil 3.22). Bu şablonun, 

yerleşmenin yer aldığı topoğrafyadan bağımsız bir şekilde ve her türden eğimli 

alanda aynı şekilde uygulandığı gözlenmiştir. Bu tip bir kentsel plan şablonu eğimli 

bir parsele uygulandığında, eğim farkı zemin ve zemin-altı konut katlarının 

oluşturulması ile giderilmektedir. Bir başka deyişle, eğim parsel ölçeğinde ele 

alındığından topoğrafyaya uyum sağlamak hedeflenmemektedir. Eğimli bir sokakta 

yer alan yapı blokları sahip oldukları eğimi zemin katta eritmekte, saçak seviyesine 

ise yeterince yansıtmamaktadır (Resim 3.64).  
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Şekil 3.22 : Yeni Mardin kent dokusundan bir kesit (kaynak-Mardin Belediyesi) 

Yürürlükteki mevzuat ile üretilen konut adaları topoğrafyayı bir veri olarak 

değerlendirmemekte olup mevcut yer şekli (daha önceden iki boyutlu bir bakış açısı 

ile form ve yükseklikleri belirlenmiş olan) yapı bloklarına uydurulmaktadır. Sonuç 

olarak topoğrafya, görevi toprağı tutmak olan ve “istinat duvarı” olarak isimlendirilen 

yapı elemanlarının yardımı ile bina için uygun hale getirilmektedir (Resim 3.62 ve 

3.63) 

 

Resim 3.62 : Eski kent eteğindeki yeni yapıların topografyaya olan uyumsuzlukları 
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Resim 3.63 : Yenişehir’de istinat duvarlı yerleşim 

 

Resim 3.64 : Ankara-Çankaya’da eğimli bir arazideki yapılaşma (Hasan Özbay) 

3.5.3.2.    Đklim 

Geleneksel Mardin evini oluşturan doğal veriler kapsamında Mardin’in içinde 

bulunduğu iklim koşulları ve bu iklim kuşağında yapılacak konut tasarımı ayrı 

başlıklar halinde anlatılmıştı. Bu başlık altında ise yeni Mardin konutu oluşturulurken 

hangi iklimsel verilerin etken olduğu analiz edilecektir. Konut oluşumunda iklimsel 

verilerin kullanımı, bina ve yerleşim planı ölçeği olmak üzere iki temel başlık ile 

gündeme gelmektedir. Bina ölçeğindeki iklimin etkisi “bina kabuğu” ve, “yapım 

teknolojisi ve yapı malzemesi” şeklinde iki bölüm altında incelenmiştir. Bu başlık ile 

yeni Mardin evinin kurgusu ve iklimsel uygunluğu an hatları ile tartışılacaktır. 

Yeni Mardin konutunun genel bir bakış açısı ile analizi yapıldığında ilk göze çarpan, 

iklimsel verilerin konut oluşumunda fazlaca bir etkisinin olmadığıdır. Mardin’de 

apartman dairesi şeklinde karşımıza çıkan yeni konut tipi, aynı plan, malzeme, 

yapım teknolojisi, form ve çatı örtüsü olarak Ülkemizin iklim olarak çok farklı 

yörelerinde de aynı şekli ile uygulanmaktadır. Sıcak-kuru iklime sahip diğer 

Ülkelerdeki yapılar incelendiğinde (teras çatı örtüsü, kalın kagir malzeme ile bina 

kabuğu oluşturulması, küçük pencereler, gölgeli açık alanların varlığı) gibi iklime 
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uyum için belirli temel kararların aynı olduğu gözden kaçmaz. Yeni Mardin 

konutunun oluşumunda ise bu tip verilerin değerlendirilmediği gözlenir.   

Sıcak-kuru bir iklim bölgesinde yapılacak bir konut tasarımında kış mevsimi değil, 

yaz mevsim koşullarının değerlendirilmesi beklenir. Bu iklim bölgesinde yaşam, 

gölgeli açık ve yarı açık alanlarda geçmektedir. Zira, yaz mevsiminde kapalı alanlar 

çok iyi bir yalıtıma sahip değilse ısının çok fazla yükselmesine neden olmaktadır. 

Akşam ve gece saatlerinde düşen sıcaklık değerleri iç mekana çok fazla 

yansımamaktadır. Bu nedenle bu saatlerde yapay iklimlendirme araçları 

kullanılmazsa iç mekanda arzu edilen fiziksel konfor elde edilemez. Yeni konutta, 

mekan organizasyonunun anlatıldığı bölümde açıklandığı üzere, kapalı mekan 

kurgusuna dayalı bir tasarım söz konusudur. Yüzde on olarak yer verilen balkon 

şeklindeki açık alanların işlevselliği ise farklı açılardan tartışma konusudur. Bu 

konudaki detaylı açıklamalar ilgili bölüm başlıkları altında verilmektedir.  

Yeni yerleşimdeki bir apartman, katında iki veya dört, nadiren de üç daire olacak 

şekilde tasarlanmaktadır.  Her katta iki konut olan plan şemasında, her bir konut bir 

(yönü bilinçli bir şekilde dolu yapılmamışsa) 180 derecelik bir görüşe sahiptir.  

Bununla birlikte, çok rastlanan her katta dört daireye yer verilen bir plan şemasında 

her bir dairenin görüş alanı 45 dereceye düşer. Bu plan şemasındaki daireler, 

mevsime göre güneşten yararlanmak veya sakınmak için konut içi göçten 

yararlanamazlar. Daha önemli olarak her kattaki en az iki daire güneş, manzara gibi 

doğal kaynaklardan mahrum olmaktadır. 

Yürürlükteki imar mevzuatının iklime uyum anlamındaki olan tek katkısı, bina 

kabuğunun detayının belirlenmesinde kendini gösterir. Bu tez kapsamında (4. 

Bölümde) ortaya konan iki bilimsel çalışma, Mardin’de yapılan yeni yapılara ait bina 

kabuğu detayının iç mekan iklimsel konfor için yeterli olmadığını göstermiştir. 

TSE’nin bir standardı temel alınarak yapılan ısı kaybı hesabı kış koşulları 

düşünülerek yapıldığından sıcak-kuru iklim bölgesindeki ısısal gereksinimleri 

karşılayamamaktadır. Mardin Yenişehir’deki bu standarda göre yapılan yeni 

konutların yaz aylarındaki fiziksel konfor açısından sahip olduğu yetersizliği 4. 

bölümde gösterilecektir.    

Sıcak-kuru bir iklim bölgesindeki yapıların ortamda zaten var olan fazla ısıdan daha 

az etkilenmek için birbirlerini perdeleyecek şeklide sık yerleştiği gözlenir. Yeni 

yerleşimdeki yeni yapılar ise ısı kazanımına neden olacak biçimde genellikle ayrık 

düzen olarak yerleştirilmiştir. Binaların çatı formunun, yüzey alanı azaltmak 
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amacıyla düz yapılması beklenirken genellikle eğimli bir yüzey tercih edilmesi yaz 

aylarında yapıya daha fazla ısı kazanmasına neden olacağı için uygun değildir.  

3.5.3.3.    Manzara ve doğal kaynaklara erişim 

Eğimli bir arazide yerleşimin planlanması, doku içindeki konutların eşit bir şekilde 

manzaraya ulaşmalarına olanak vermesi nedeniyle bir avantajdır. Yeni kent 

dokusunu oluşturan imar mevzuatında manzara, bir tasarım verisi olarak 

değerlendirmemektedir. Yürürlükteki imar mevzuatına göre, eğimli bir arazi 

yapısındaki yapılanma koşulları, su basman seviyesinin tespiti dışında düz bir arazi 

ile aynıdır.  Mevcut uygulamalarda eğimli bir araziye yerleşmesine karşın bazı konut 

yapılarının üst katlar dışında manzara ve güneş gibi doğal kaynaklardan 

yararlanamadığı görülür (Resim 4.29 ve 4.30). Geleneksel Mardin yerleşiminde 

konut kullanıcılarının ufukları insan gözünün optik özellikleri ile sınırlı iken, göç 

ettikleri yeni yerleşimde ise 4+4=8 metre olan bahçe mesafesine düşmüştür (Şekil 

3.23 ve Resim 3.65). 

 

Şekil 3.23 : Yenişehir’de arka cepheye bakan bir dairenin ufuk mesafesi 

Mardin’deki yeni yerleşim, düz bir alana kurulduğundan ve kentsel gelişimi mevcut 

imar plan ve yönetmelikleri ile biçimlendiğinden bu parametre ile bir değerlendirme 

yapmak mümkün değildir. Arka ve yan cephelere bakan dairelerde yaşayan 

insanların ufukları 6 veya 8 metreye inmiştir ve manzara onlar için söz konusu 

değildir. (Şekil 3.65). Diğer yandan, bu tip yerleşimde esinti, (ızgara ile oluşturulan 

imar planları sonucu her yönden bloke edildiklerinden) alt katlardaki dairelere 

ulaşmamaktadır.  
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Resim 3.65 : Mardin yeni yerleşimdeki arka cephe dairelerin  4+4=8 metre olan 
bahçe mesafesi ile ufukları. 

3.5.4.  Yeni Mardin evinin oluşumunda kültürel verilerin etkisi 

Yeni Mardin konutunun oluşumunda etkisi olması beklenen kültürel veriler, 

geleneksel Mardin evinin değerlendirilmesinde yapıldığı gibi aynı başlıklar ile analiz 

edilecektir.  

� Çevresel Đmgeler (Kişisel Deneyim; Eğitim; Đnanç Yapısı; Mahremiyet)  

� Toplumsal Yapı 

� Aile Yapısı, Akrabalık Norm ve Kuralları (Aile Büyüklüğü; Gelir Seviyesi) 

� Konuta ait Yaşam Şekli (Geleneklere Uygunluk; Komşuluk Đlişkileri) 

3.5.4.1.    Çevresel Đmgeler 

Yeni Mardin konutunun oluşumunda etkili olması beklenen çevresel imgeler, kişisel 

deneyim, eğitim, inanç yapısı ve mahremiyet başlıkları altında ele alınacaktır.   

� Kişisel Deneyim: 

Mardin yeni yerleşimin oluşumunda, konut üretim sürecinde bilinçli bir kullanıcı 

katılımı söz konusu olmamıştır. Bu katılım eksikliğinin birkaç nedeni vardır. 

Mardin’de konut üretimi temelde iki yöntemle yapılmıştır. Yenişehir’in ilk olarak 

ortaya çıkışında kooperatifler yoluyla konut üretiminin çok etkisi olmuştur. Daha 

sonraki süreçte ise yap-sat şeklindeki konut üretim sistemi etkin olduğu 

görülmektedir. Eski yerleşimden yeni yerleşime göç eden konut kullanıcısının sahip 

olduğu deneyim konut üretimi sürecinde uygun mekanizmalar oluşturulmadığından 

kullanılmamıştır. Böyle bir bilinç eksikliğinde üretilen ilk konutlar sonrasında yapılan 
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yeni konutlarda balkonları büyük tutmak gibi sınırlı bir şekilde kullanıcı deneyiminin 

değerlendirildiği gözlenmektedir. Konut kullanıcılarının kendi olanakları ile yaptıkları 

müstakil konutlar incelendiğinde ise, sahip olunan deneyimin daha güçlü bir şekilde 

pratiğe aktarıldığı görülmektedir (Resim 3.66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3.66 : Yenişehir’e yukarıdan bakan bir gecekondu ve iklime uygun yarı açık 
alan kullanımı 

� Eğitim: 

Mardin ilinde cinsiyete bağlı bir şekilde nüfus ve eğitimin ilişkisinin değerlendirilmesi, 

doğru konut kullanıcısının kesitinin ortaya çıkarılması için önemlidir.  Türkiye 

genelinde 2000 yılı itibari ile okuma yazma bilmeyen erkek nüfusun oranı yüzde 8,4 

iken kadın nüfusun oranı bu değerin iki katı olarak 16,9’dur (Şekil 3.24). 

Cumhuriyetin ilk dönemleri ile kıyaslandığında okuma-yazma oranı alanında çok 

büyük bir gelişme gözlenirken, günümüzde Mardin kentinde kadınların eğitime 

ulaşabilme olanaklarının erkeklere oranla daha kısıtlı olduğu görülmektedir. (1935’te 

kadınların okuma yazma oranı yüzde 1,1 iken günümüzde yüzde 57’e ulaşmıştır. Bu 

oran Ülke genelinde ise % 80’dir.)  Diğer yandan okuma-yazma oranları kırsal 

bölgedeki kadının sosyal statüsü ve eğitim olanaklarına ulaşılabilirliği nedeniyle 

kente göre değişkenlik gösterecektir.  

Aşağıdaki eğitime ilişkin verilerin gösterildiği grafik incelendiğinde, ilk göze çarpan 

Türkiye genelindekine paralel biçimde Mardin’de de erkeklerin eğitime ulaşabilme 

olanaklarının kadınlara oranla daha fazla olduğudur. Türkiye ile kıyaslandığında 

Mardin’de okuma-yazma bilme ve ilköğretimden yararlanma oranlarında önemli bir 

farklılık gözlenmezken, orta ve yüksek öğrenimde erkek lehinde olan bir ayrışmanın 

varlığı gözlenmektedir (Çizelge 3.10). 
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Şekil 3.24 : Türkiye (üstte) ve Mardin’de (altta) cinsiyete göre eğitim durumunun 

grafiksel gösterimi (kaynak:http://www.tuik.gov.tr/, Ekim 2008) 

 

Çizelge 3.10 : Mardin’de cinsiyete göre okur-yazarlık oranları (kaynak: Öncel, A., 
“Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Gelişmişlik Düzeyine Eğitim 
Kalkınma Đlişkisi Düzeyinde Bir Bakış ve Mardin Đli’nin Konumu, 
http://www.hasmendi.net/makale/oncel.html, Temmuz 2008) 
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� Đnanç Yapısı: 

Artuklulardan yüzyılın başına değin geçen süreçte, Mardin’de ağırlıklı olarak 

Müslüman ve Hıristiyan inancına hakim toplum yapısının farklı oranlarda geçerli 

olduğu daha önceki bölümlerde anlatılmıştı. Ancak yüzyılın ilk yarısında yaşanan 

karışıklıklar ve sonrasındaki zorunlu olan veya daha iyi yaşam koşulları elde etmek 

için yaşanan göç ve mübadele gibi olaylar sonucu Hıristiyan nüfusun önemli ölçüde 

eridiği görülmektedir. Nüfustaki bu erimede, diğer tüm azınlıklara tanınan geri dönüş 

hakkının (azınlık değil T.C. vatandaşı kabul edilmeleri gerekçesiyle) Süryanilere 

tanınmamasının rolü olduğu çeşitli kaynaklarca belirtilmektedir. Yüzyılın başındaki 

1/3 nüfus oranı, 1965’te 1/10’un da altına düşmüştür (Çizelge 3.7). Günümüzde ise 

kente kırsal bölgelerden yaşanan göç ve Hıristiyan nüfusun Đstanbul gibi büyük 

kentlere ve yurt dışına göç etmesi sonucu çok inançlı yapı hemen hemen yok 

olmuştur. Süryani kaynakları, Mardin il sınırları içinde sadece 2500 civarında 

Süryani kökenli vatandaşın yaşadığını belirtmektedir. Bu sayı, toplam nüfus içinde 

binde üçten daha az bir değere karşılık gelmektedir.   

Bu tez kapsamında yapılan anket ve gözleme dayalı çalışmada, Mardin’deki yeni 

yerleşimin oluşumunda veya bina ölçeğinde dini inancın etkili olduğuna dair bir 

bulgu bulunamamıştır. Mardin az sayıdaki Hıristiyan inanca sahip Süryani, 

Müslümanlarla tek yapı ölçeği ve kentsel mekan kurgusu yönüyle aynı koşullar 

altında üretilmiş apartman dairelerinde oturmaktadır.  

� Mahremiyet: 

Conway’a göre (1977) günümüzdeki toplu konut uygulamalarında özel, yarı-özel ve 

kamusal zonların iyi çözülemeyişi bloklarda gürültü ve koku ile ilgili denetimin 

(mahremiyetin) başarılamamasını getirmektedir. Diğer yandan çocuklar için oyun 

bahçeleri yüksek apartman bloklarında da oluşturulamadığından, bu durum çocuğun 

ruhsal gelişimine olumsuz etki etmektedir.  Mardin Yenişehir’de sınırlı sayıda site 

şeklinde yapılmış konutlar dışında, ortak kullanıma ayrılması gereken apartman 

bahçelerinin genellikle ticarete ayrıldığı görülür (Resim 3.67). Diğer yandan, konut 

plan şemasında geleneksel konuttaki avlu ve teras gibi mekanların karşılığı 

anlamında çocuğun oynayabileceği açık ve yarı-açık alanlar oluşturulmamıştır. Bu 

tip mekan eksiklikleri sonucu, evde kapalı kalan çocuğun davranışları 

kısıtlanmaktadır. Konut kat döşeme ve duvarlarında işitsel mahremiyet sağlanacak 

düzenleme yapılmaması nedeniyle de çocuklar özgürce oynamamaktadır. Yapılarda 

katlardaki ses yalıtımı, yüzer şap ile yapılan ses yalıtımı detayında olduğu gibi 

çözümlenebilmektedir. Mevcut imar yönetmelikleri konutlarda ısı yalıtımını fiziksel 
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konfor için bir kriter olarak almasına karşın, insan, tesisat veya dış ortamdan 

kaynaklanan gürültüye karşı herhangi bir yaptırımı öngörmemektedir.  

      

Resim 3.67 : Peyzaj düzenleme yapılmış ancak kullanılmayan arka bahçe (solda); 
bir sitenin görsel mahremiyet sağlanmış oturma alanları (sağda) 

Mardin Yenişehir’de yeni yapılan apartman yapıları incelendiğinde bu konutların 

oluşumunda dini kaynaklı bir mahremiyet kaygısının belirleyici olmadığı 

gözlenmektedir. Bununla birlikte, karşı ve yan parsellerdeki apartman yapılarının 

yakın mesafelerde birbirine bakması ile zemin katlardaki dairelerin balkon ve 

pencerelerinin sokakta yürüyen insanların görüş mesafesinde olması görsel 

mahremiyeti zedelemektedir (Resim 3.68). Bu tip mahremiyet kaygısı, dini kaynaklı 

olmayıp özel yaşantının dışa kapatılması şeklindeki davranış biçiminden 

kaynaklanmaktadır.  Bu konutlarda yaşayan kişiler güneş gibi doğal kaynaklardan 

yararlanma veya görsel mahremiyet elde etme ikilemi içinde bırakılmıştır. Diğer 

yandan sıcak yaz gecelerinde bazı apartmanların birbirine olan yakınlığı yatak 

odalarının perdelerinin kapalı tutulmasına neden olmaktadır. Bu durumda,  iç 

mekana göre daha serin olan dışarıdaki havanın konut içine alınmasını 

kısıtlanmaktadır. Bunun sonucunda ise, kişiler daha fazla yapay soğutma 

sistemlerine başvurmaktadırlar.    

   

Resim 3.68 : Görsel mahremiyeti zedeleyen yakın ilişkiler 
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3.5.4.2.    Toplumsal Yapı 

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde olan Mardin ilinin yüzölçümü 8806 

kilometre karedir ve bu Türkiye’nin yaklaşık % 1.14’ünü oluşturmaktadır. Mardin’de 

kilometre kareye düşen kişi sayısı 1927 yılında yaklaşık 14 kişi iken 2000 yılında 80 

kişiye yükselmiştir. 1990- 2000 yılları arasında (yaşanan göç olgusu ile) Mardin ilinin 

yıllık nüfus artış hızı binde 23.4 tür.  1927 yılında Mardin ilinde % 22.8 olan şehirde 

yaşayan sayı 2000 yılında % 55.5’e ulaşmıştır (Anonim-7, 2008). 

Çizelge 3.11 :  Mardin ilçeleri ve 2000 yılı itibari ile nüfus yapısı  (kaynak: Anonim-7, 
2008)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günümüzde Mardin’de meslek gruplarında çalıştıkları sektör itibari ile incelendiğinde 

içinde savunmanın da yer aldığı kamu sektörü öne çıkmaktadır. Nüfus artışının ve 

gelişmenin bir sonucu olarak inşaat sektörü, kamu kesiminin ardında ikinci istihdam 

alanı olarak dikkat çekmektedir (Çizelge 3.12.) 

Bir üst maddede, günümüzde yaşayan Hıristiyan kökenli Mardinlilerin nüfus 

büyüklüğü hakkında bilgi verilmişti. Mardin’de Müslüman inanca sahip insanlar 

nüfusun çok büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Arap, Kürt ve Türk etnik kökene 

sahip insanlar ise Mardin’deki Müslümanları oluşturmaktadır. Bununla birlikte bu 

etnik kökenlerin genel içindeki oranlarına ilişkin bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Güneydoğu’da etkin olduğu bilinen ve Kürt etnik kökeni öne çıkaran partinin 

Mardin’de aldığı oylardan en azından bu etnik topluluğun büyüklüğüne ilişkin bir veri 

elde etmek mümkün olabilmektedir.   

 

Đlçe Toplam Şehir Köy 

Merkez 108 340 65 072 43 268 

Dargeçit 27 611 16 541 11 070 

Derik 55 278 19 806 35 472 

Kızıltepe 183 475 113 143 70 332 

Mazıdağı 27 434 11 194 16 240 

Midyat 128 085 56 669 71 416 

Nusaybin 103 863 74 110 29 753 

Ömerli 14 584 7 197 7 387 

Savur 34 402 7 817 26 585 

Yeşilli 22 026 19 700 2 326 

G.TOPLAM 705 098 391 249 313 849 
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 Çizelge 3.12  : Mardin’de çalışanların sektörlere göre dağılımları-tarım dışı (kaynak: 
ĐŞKUR web sitesi: iskur.gov.tr)  

 

Mardin’de halk kendi aralarında ağırlıklı olarak Mardin’e özgü Arapça 

konuşmaktadır. Bununla birlikte, halkın tamamına yakın bölümü resmi dil olan 

Türkçeyi iyi derecede konuşabilmektedir. Yeni nesli oluşturan çocukların bir bölümü 

Arapça veya Kürtçeyi bilirken, önemli bir bölümü ise sadece Türkçe konuşmaktadır. 

Kafkas, Mardin kent merkezinde ağırlıklı olarak Arapça konuşulmasına karşın, kırsal 

kesimde yaygın olarak konuşulan Kürtçenin, Kurmanci lehçesi olduğunu ifade eder 

(Kafkas, 2007). 

3.5.4.3.    Aile yapısı, akrabalık norm ve kuralları  

Mardin’de geçmişte yaptırılan geleneksel konutlar, yapıldıkları dönemdeki üretim 

şekli farklı olan geniş aileler için tasarlanmıştır. Günümüzde bu konutlarda oturan 

mirasçılar veya kiracı konumundaki konut kullanıcıları çekirdek ailenin 

gereksinimlerine ve günümüz yaşam biçimine göre değişikliğe gitmek suretiyle 

konutları kullanmaktadırlar. Mardin’deki yeni yerleşimde, maddi zorunluluklar 

dışında tüm konut kullanıcılarının çekirdek aile yapısı ile yaşamını sürdürdüğünü 

belirtmek yanlış olmaz.  Yeni konutun mekan kurgusu ve büyüklüğü, geniş aile 

sistemi altında bir konut yaşamına izin vermemektedir. Günümüzde, geniş aile 

sistemini gerektirecek bir yaşam tarzının olmaması ve özellikle kadın kullanıcıların 

böyle bir aile yapısını tercih etmemeleri çekirdek aile sisteminin yerleşmesini 

sağlamıştır. Mardin kentsel yerleşmesindeki insanlar, ağırlık olarak tarım dışı 

sektörlerde istihdam edilmektedir. Đnsanların artık emek-yoğun bir uğraş olan tarımla 

geçinmemeleri ve her eve gıda, giyim ve temizlik gibi günlük yaşamın her alanında 

endüstrileşmiş ürünlerin girmesi, geniş aile sistemini bir anlamda gereksiz kılmıştır.  
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Şekil 3.25  : Mardin’de kır ve şehir nüfusu değişimi (kaynak: Akbulut, 2007) 

Üretici ya da üretici olmayan nüfusun belirlenmesi, eğitim ve sağlık gibi ekonomik 

kaynaklarla ilişkili sosyal planlamaların yapılabilmesi için bir yöredeki nüfus kitlesinin 

yaş ve cinsiyet yapısına göre sergilediği dağılımın tespiti gereklidir (Akbulut, 2007). 

Bu amaçla oluşturulan çizelgeden, ilköğretim düzeyindeki çocuk nüfusunun kent 

nüfusunda % 40 gibi çok önemli bir orana sahip olduğu anlaşılmaktadır (Çizelge 

3.13). Bu veri ile günümüzde Mardin’de bir konut planlaması yapılırken çocuk 

yaştaki nüfusun ne derecede dikkate alınması gerektiğini görmekteyiz.  

Çizelge 3.13 :  Mardin’de nüfusun yaş gruplarına göre değişimi–2005 (kaynak: 
Akbulut, 2007) 

Yaş 
Durumu Erkek %  Kadın % TOPLAM % 

0-14 123834 40,8 119279 39,7 243113 40,3 

15-65 167933 55,3 169268 56,4 337201 55,9 

65+ 11727 3,9 11573 3,9 23300 3,9 

Toplam 303494 100,0 300120 100,0 603614 100,0 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan hızlı kentleşmeden Mardin de diğer 

kentler gibi etkilenmiştir (Çizelge 3.14). Mardin bir yandan büyük kentlere önemli 

oranlarda dış göç verirken, diğer yandan da çeşitli nedenlerle kırdan kente iç göçü 

yaşamaktadır. Her iki yönde yaşanan göçün nedenleri arasında, hızlı artan nüfusun 

gereksinimlerine yönelik istihdam alanları oluşturma konusundaki yetersizliği, kırsal 

kesimde makineleşme süreci ve miras yoluyla parçalanan arazilerin kullanımına 

yönelik yaşanan sorunlar gösterilebilir (Akbulut, 2007). 
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Çizelge 3.14 : Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan kentlerin kırsal ve kentsel 
nüfus oranları (kaynak:gap.com.tr, Mart, 2007) 

 

� Aile Büyüklüğü: 

Özellikle toplu konut tasarımında önemli bir veri olan hane halkı büyüklüğü 

yerleşimin kent veya kır olmasına göre değişkenlik göstermektedir. Kırsal bölgelerde 

işgücüne duyulan ihtiyaç nedeniyle çocuk sayısının daha fazla olması ve geniş aile 

sisteminin belirli oranda hala devam ediyor olması ile kültürel ve ekonomik 

gelişmişlik aile büyüklüğünü etkilemektedir (Çizelge 3.15).  

Çizelge 3.15 : Türkiye ve Mardin’deki hane halkı büyüklükleri 
(kaynak:http://www.tuik.gov.tr/, Nisan 2008) 

 

Mardin’in sahip olduğu hane halkı büyüklük dağılımının bulunduğu bölge ile uyumlu, 

ancak Türkiye’nin geneli ile uyumlu olmadığı Çizelge 3.16’dan izlenmektedir. 

Mardin’deki aile büyüklüğünün +7 aile grubunda bu kadar yoğunlaşması, Çizelge 

3.17 ve 3.18’de görüldüğü gibi sadece kadının sahip olduğu yüksek doğurganlık hızı 

ile açıklanamaz. Bu veriler ile Mardin kent içinde geçerli olan çekirdek aile sistemine 
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karşın, kırsal bölgede geniş aile yapısının hala etkin olduğu sonucu çıkarılabilir 

(Çizelge 3.16). 

Çizelge 3.16 : 2000 Yılı verilerine göre Türkiye’deki bazı illerin kent ve kırsal 
bölgelerine ait hane halkı büyüklükleri (kaynak:http://www.tuik.gov.tr/, 
Nisan 2008) 

 

Çizelge 3.17 :   Mardin ve bölge illerindeki temel demografik göstergeler (kaynak: 
Başbakanlık GAP-BKĐ Başkanlığı, GAP’ta son durum, Mayıs 2005). 
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Çizelge 3.18 : Türkiye ve Mardin’deki kadınların doğurganlık oranları 
(kaynak:http://www.tuik.gov.tr/, Nisan 2008) 

 

3.5.4.4.    Konuta ait yaşam şekli 

Yenişehir’de yapılan apartman dairesi tipindeki konutların kapalı mekan kurgusu 

üzerine şekillendiği ve bu kurgunun yarı açık ve açık mekanların işlevsel kullanımına 

izin vermediği daha önceki başlıklarda vurgulanmıştı. Sıcak-kuru iklim bölgesine 

sahip bölgelerdeki geleneksel konutlar incelendiğinde iklimle açık ve/veya yarı açık 

mekan kullanımı ile başa çıkıldığı görülmektedir. Bu amaçla, önemli işlevlere sahip 

eyvan, teras ve avlu gibi mekanların karşılıklarının yeni konutta bulunmadığı ilgili 

bölümlerde belirtilmişti. Yeni konutta yaşayan kullanıcılar ise, konutlarının mekan ve 

bina kabuğu olarak yaratamadığı fiziksel konforu, yapay iklimlendirme sistemleri ile 

en azından bir oda için elde etmeye çalışmaktadır. Hane halkı büyüklüğü olarak 

Türkiye ortalamasının çok üstünde yer alan bölgedeki farklı yaş ve cinsiyete sahip 

konut kullanıcılarını bir odada yaşamaya zorlamak yaşam kalitelerini düşürmektedir.  

Yeni yerleşimin oluşumunda gerek kentsel tasarım gerekse tek konut ölçeğinde 

yapılan planlamalarda kullanıcı katılımı söz konusu değildir. Konut kullanıcısı açık-

kapalı mekan kullanım tercihi veya görsel-işitsel mahremiyet kaygısı gibi bir takım 

değerlerini ortaya koyarak kendi yaşam şeklini belirleme hakkına sahip değildir. 

Diğer yandan, konut birçok kişi tarafından bir yatırım aracı olarak da görüldüğü için 

aynı tip ve planda binlerce konut aynı anda üretilebilmektedir. Konut yapımı 

günümüzde mimarlık disiplini ile değil finans alanını ilgilendirir bir konu haline 

gelmiştir. Kullanıcılar konutlarını istedikleri yaşam şekline, alışkanlıklarına, 

geleneklerine göre değil kendilerine sunulan ödeme planlarına göre seçmektedir.  

 

 

 

 

 
 

 

Resim 3.69 : Yenişehir’deki konutlarda kapalı mekan kurgusunun cepheye 
yansıması 



 163 

� Geleneklere Uygunluk: 

Yeni konutun ülkenin her bölgesinde aynı plan şeması ve büyüklük ile üretildiği daha 

önceki bölümlerde anlatılmıştı. Bu plan şemasıyla oluşan yeni konutun gelenekleri 

karşılama yönüyle her bölgeye uygun olabileceğini düşünmek mümkün değildir. Bir 

başka deyişle, yeni konut oluşumunda geleneklere uygunluk tasarım sürecinde bir 

veri olarak değerlendirilmemektedir.  

Geniş aile yapısının yakın zamana kadar etken olduğu Mardin bölgesinde, hali 

hazırdaki hane halkı büyüklüğünün Türkiye ortalamasına göre daha fazla olduğu 

belirtilmişti. Diğer yandan, daha önceki bölümlerde özellikle üç gün süren ölüm ve 

düğün gibi geleneklerin Mardin’de önemini koruduğu ifade edilmişti. Bu tip 

geleneklerin sürdürülebilmesi için yeterli boyutta ve nitelikte mekanlara gereksinim 

vardır. Yeni konutun sahip olduğu mekanların boyut ve nitelikleri bu geleneklerin 

sürdürülmesine uygunluk göstermemektedir.   

    

Resim 4.70 : Mungan taziye evi (solda); Aydınlar Sitesi ve salonu (sağda) 

Geleneksel evlerde ortak kullanılan avlu, teras, dam ve eyvan gibi mekanlar günlük 

ev işlerinin yapıldığı ve kışlık yiyeceklerin hazırlandığı yerlerdir. Günümüzde ise 

üretim şeklindeki değişimin ve teknolojik gelişmelerin etkisi ile günlük işler için 

gereken mekan alanı küçülmüştür.  Diğer yandan, düğün ve taziye gibi gelenekler, 

Mardin kenti toplumsal yapısında önemini korumaktadır. Ancak, günümüzde bu 

geleneklerin gerektirdiği nitelik ve boyutta mekanlar konut içinde temin 

edilemediğinden, eski ve yeni kentte taziye evleri ile düğün salonları kiralanmaktadır 

(Resim 3.70). 

� Komşuluk Đlişkileri: 

Avlu, eyvan ve teras gibi bölge iklimi ile başa çıkabilmek için geliştirilmiş mekanlar, 

geçmişteki geniş aile sisteminde yarı özel nitelikli alanlar olarak hizmet vermişlerdir. 
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Bu açık ve yarı açık mekanlar, aynı zamanda komşuluk ilişkilerinde büyüklük ve 

nitelik bakımından uygun fiziksel ortam oluşturur. Buna karşın yeni konut şemasında 

açık alan olarak yer verilen balkon, komşuluk ilişkilerinde çoğu zaman boyut ve 

fiziksel konfor olarak uygun değildir. Kapalı mekan olarak plan şemasında 

gördüğümüz oturma odası ve salon fiziksel konfor için yaz aylarında yapay 

sistemlere bağımlılık göstermektedir. Yeni konut şemasında balkon genellikle bir 

mutfakta olmak üzere genellikle iki adet yapılmaktadır.  Boyutları daha küçük 

yapılan mutfaktaki balkonun yanı sıra, özel bir mekan niteliğindeki oda veya yarı 

özel niteliğe sahip bir mekan olan salondan çıkılan bir başka balkon da vardır. Yeni 

konutta imar mevzuatı ile şekillenen balkonlar gerek boyut olarak ve gerekse 

mahremiyet ilişkisini zedelemesi nedeniyle komşuluk ilişkileri için çok uygun 

olamayabilmektedir. Bu nedenle balkonlar sadece ev sakini olan ailenin nadir olarak 

kullandığı açık alanlardır. Yeni konut avlu, teras gibi mahremiyet açısından bir 

rahatsızlığa neden olmayan ve aile bireyleri tarafından gündelik olarak ortak 

kullanılan mekanlara sahip değildir (Resim 3.71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3.71 : Yeni konutta (kapatılan) balkonlar 

Yeni yerleşimde, konut kullanıcısı ne komşularını, ne de oturduğu bölgenin sahip 

olması gereken yoğunluğunu belirleyebilmektedir. Bir başka deyişle kullanıcı, 

konutla ilgili fiziksel konfor anlamında rahatsızlıkları olmasa bile çevreden gelen 

etkilerle mutsuz olabilmektedir. Yeni kentte konut, sahip olunan komşuları, 

anılarından oluşan belleği için değil; günlük ticarete, iş ve alışveriş merkezlerine 

yakınlığı ile değerlidir. 

3.5.5. Estetik boyut/plastik etki/üslup 

Yeni Mardin konutunu oluşturan apartmanlar, ön cephe kavramı ile sokağı kendine 

sahne kabul eden iki boyutlu bir estetik anlayışla yapılırlar. Böyle bir anlayışta köşe 

parselde değilse sadece tek cephe üzerine kaynak aktarılarak cephe oyunlarının 

yapıldığı gözlenir. Diğer yan ve arka cepheler sadece sıva ve boya ile bitirilmektedir. 
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Estetik endişe ile ön cephede yapılan çalışmalar genellikle kaplama şeklinde iki 

boyutlu müdahalelerdir. Ayrık imar düzenine karşılık sadece bir cephenin öne 

çıkarılması, yan ve arka bahçeleriyle ilgili bina aralıklarındaki yetersizliğin adeta bir 

gösterimi gibidir. Site şeklinde ve bina aralıkları daha yeterli olan konut yapılarında, 

tek cephenin öne çıkarılması gözlenmez.  

Mardin’deki yeni konutun tasarım sonrası alacağı formu, taban alanı, kat alanı ve 

bina yüksekliği olarak imar planlarında tanımlanmıştır. Mimarın konut yapısına olan 

estetik katkısı, sadece ön cephesindeki yüzeye iki boyutlu düzenlemeler yapmaktan 

ibarettir (Resim 3.72).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3.72 : Yenişehir’de ön-sokak cephesi öne çıkarılan yeni bir konut yapısı 

3.5.6. Yapı ve yapım teknolojisi  

Mardin Yenişehir’deki tez kapsamında yapılan araştırma çerçevesinde incelenen 

konutların dış kabuklarında aynı yapı malzemesi ve detayın kullanıldığı gözlenmiştir. 

Đncelenen tüm yapılarda taşıyıcı olarak betonarme iskelet sistemi seçilmiştir.  

Betonarme iskelet arasında kalan duvar boşluklarında ise yatay delikli tuğla ve sıva 

kullanılmıştır. Son zamanlarda yapılan konutlarda ısı yalıtım yeteneği olan gaz beton 

blok tuğla kullanıldığı gözlenmiştir. Yenişehir’deki yeni yapılan bazı binalarda 

mantolama olarak bilinen ve yapıyı dıştan veya içten ısı yalıtım levhaları ile yalıtan 

detay uygulanmaktadır. Bu yalıtım detayında delikli tuğlanın dışa bakan yüzeyine 2-

3 cm XPS köpük yalıtım levhası ve 1 cm. kalınlığında özel sıvası ile kaplama 

yapılmaktadır (Şekil 3.26).  Bu detay gerçekte, Mardin’e özgü hesaplama ile ortaya 

çıkmış bir çözüm değildir. XPS ticareti yapan firmaların kış mevsimi için Türkiye’de 

belirli bir iklim bölgesindeki duvarlardaki ısı kaybını ve betonarme yüzeyinin neden 

olduğu yoğuşmayı azaltmak amacı ile gündeme getirdikleri bir konudur. 
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Şekil 3.26 : Duvar kesitindeki tipik mantolama detay 

 

Resim 3.73 : Mardin Yenişehir’de çatılar  

Eski kentteki konutların tamamının üst örtüsü teras çatı iken, Yenişehir’deki konut 

yapılarının üst örtüsü eşit oranda teras ve soğuk çatı olarak tanımlanan kiremit 

örtülü çatılardır. Yenişehir’de teras yapılan çatıların yüzeyi, güneş enerjisi panelleri 

ve uydu çanak antenlerinin yerleştirilmesi için kullanılmaktadır (Resim 3.73) 

Araştırma kapsamında, Ülkenin her bir kentinde uygulanan artık tip haline gelmiş, 

yalıtımlı veya yalıtımsız duvar detayının, Mardin’in geleneksel evlerindeki benzer 

iklimlendirmeyi sağlamayacağı, yapılan kuramsal ve deneysel çalışma ile 4. 

Bölümde gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3.74 : Mardin Yenişehir’de yeni bir yapı inşaatı 
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4.    ALAN ÇALIŞMASI: GELENEKSEL MARDĐN EVĐ VE YENĐ  
       MARDĐN EVĐNĐN KARŞILAŞTIRMALI BĐR DEĞERLENDĐRMESĐ           

4.1.      Yöntem 

Mardin’de yaşayan konut kullanıcısının yaşam biçimine, kültürel değerlerine, 

bölgenin iklim koşullarına, topoğrafyasına uyumlu tasarımların oluşturulması 

doğrultusunda gerekli olduğuna inanılan yerel verilerin saptanması için, “eski ile 

yeninin karşılaştırılması” şeklinde özetlenebilecek bir yöntem benimsenmiştir.  Bu 

amaçla, doğal ve kültürel verilerle oluşan geleneksel konut, yürürlükteki imar 

mevzuatı ile şekillenen yeni konut ile belirli parametrelere göre karşılaştırılmıştır. 

Karşılaştırılma sürecindeki analiz çalışması için gereken bilgiler birçok kaynaktan 

elde edilmiştir. 

Geleneksel ve yeni konuta ait fiziksel ve kültürel bilgiler temelde dört yöntem ile elde 

edilmiştir; 

� Geleneksel evde ortalama 20-40 yıl yaşadıktan sonra yeni yerleşime göç 

etmiş 33 konut kullanıcısı ile yapılan detaylı görüşme, 

� Tez yazarının kontrol listeleri kullanarak elde ettiği eski ve yeni eve ilişkin 

gözlem çalışması, 

� Literatür çalışması (Geleneksel Mardin evi; Mardin şeriye sicilleri; kat 

mülkiyeti mevzuatı ve yeni konut; geleneksel mimari ve Anadolu konutu; 

kültür, kimlik ve kültürel kimlik; Türkiye’de yerel verilerle mimari tasarım; 

kullanım sonrası değerlendirme yöntemi; kentsel tasarım ilkeleri)  

� Eski ve yeni evlerin plan röleveleri, fotoğraf ve hareketli çekimleri 

Mardin’deki eski yerleşimde uzun süre yaşamış ve çeşitli nedenlerle yeni kente göç 

etmiş 33 adet konut kullanıcısı ile yapılan detaylı görüşme, alan çalışmasının birinci 

ayağını oluşturmaktadır. Bu görüşme sırasında, konut kullanıcıların geleneksel ve 

yeni konuttaki yaşamları ve konuta ilişkin deneyimleri 13 sayfalık bir anket ile her 

yönüyle sorgulanmıştır.  

Görüşme yapılan konut kullanıcılarının 1/3’ünü oluşturan 11 adetinin geleneksel ve 

yeni konutları mercek altına alınarak gözleme dayalı detaylı bir saptama çalışması 

yapılmıştır.  Bu çalışma, alan çalışmasının ikinci ayağını oluşturmuştur. 
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Geleneksel Mardin evi ile (Mardin’deki) yeni konutun yaşamın sorgulandığı alan 

çalışması ile yapılan anketin sağlıklı sonuçlar üretebilmesi için bu çalışmada 

kullanım sonrası değerlendirme (Post Occupancy Evaluation) bilimsel yöntemi 

kullanılmıştır ve bu konuda detaylı bir literatür çalışması yapılmıştır. Literatür 

çalışması, aynı zamanda karşılaştırmada kullanılacak parametre ve ölçütlerin 

belirlenmesi amacı için de yapılmıştır.  

Tez çalışması kapsamında, öncelikli olarak saptama ve karşılaştırmanın 

yapılabilmesi için 11 adet konut kullanıcısının yeni ve eski bina röleveleri elde 

edilmiştir.  

Manioğlu, Mardin’de geleneksel konut yapısı ile bir apartman binasının yaz 

mevsimindeki termal performansları üzerine deneysel bir çalışma yapmıştır. Bina 

kabuğunun iç yüzey ve iç mekan sıcaklıklarının ölçüm sonuçlarına dayanan 

Manioğlu’nun deneysel çalışmasına ek olarak, tez yazarı benzer bir çalışma daha 

gerçekleştirmiştir. Buna göre, aynı işlevli ve birbirine yakın boyutsal özelliklere sahip 

eski ve yeni konuttaki iki oda için, bina kabuklarının ısı kaybı performansları 

incelenmiştir. Fiziksel konfor kriterlerinin saptanmasında yararlanılan bu çalışmaların 

yanında 11 adet konutun sahip oldukları açık ve kapalı mekanlar oran olarak 

çıkartılmıştır. Konut kullanıcılarının yaşam biçimlerini saptamaya yönelik yapılan bu 

çalışma,  aynı zamanda konutların iklimle başa çıkmak için aldıkları mekansal 

önlemleri bize göstermiştir.  

Konut tasarımda yerel veri kullanımına ilişkin ele alınması gereken bir diğer konu 

başlığı, kentsel mekan kurgusudur. Geleneksel ve yeni Mardin konutunun sahip 

olduğu kentsel dokunun tanıtımı 3. bölümde geniş olarak ele alınmıştı. Bu bölümde 

ise, çağdaş bir kentsel mekan kurgusunun elde edilmesinde rol oynayan 

parametrelere göre eski ve yeni dokunun nasıl bir performans gösterdiği 

incelenmiştir. 

4.1.1.   Kullanım sonrası değerlendirme  

Günümüz binalarının sahip olduğu enerji verimliliği ile enerji, malzeme ve atık 

yönetimi konusundaki sürdürülebilirlik kavramları sorgulanır hale gelmiştir. 

Dünyadaki fosil kökenli enerji kaynaklarının yakın bir gelecekte tükenecek olması ve 

karbon monoksit salınımının artması sonucu, küresel ısınmanın olumsuz etkileri 

günlük yaşamda hissedilebilir hale gelmiştir. Bu olgu ile yeni yapılacak bina 

tasarımlarında enerji ve kaynak verimliliği konusunda yapılan araştırmalarda, 

kullanım sonrası değerlendirme (KSD) yönteminden (KSD-Post Occupancy 

Evaluation) tasarım verisi elde etmek için yararlanılması gündeme getirmiştir. 
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Kullanım sonrası değerlendirme binaların yapıldıktan belirli bir süre kullanılması 

sonrasında, istenen parametrelere göre değerlendirilmesi işlemidir. KSD yönteminin 

(aralarında sağlık, güvenlik, işlevsellik ve verimlilik, psikolojik konfor, estetik kalite ve 

memnuniyet gibi) bina kullanıcıların gereksinimlerine yoğunlaşması onu diğer 

değerlendirme yöntemlerinden farklı bir yere koyar. “Ders çıkarmak” terimi ile 

gelecekte yapılacak binaların yaşam ömürleri ve kalitelerini yükseltmeyi 

hedefleyerek (ürün ve diğer yapı ile ilgili konularda) başarı ve başarısızlık 

durumlarındaki bilgiyi toplamak, arşivlemek ve paylaşmayı amaçlayan programlar 

anlatılır (Anonim-2).  

KSD ile ilgili ilk çalışmalar 1960’ların sonlarında yapılmıştır. Çapraz Çizelgelar elde 

etme ve veriler arasındaki ilişkilendirme ise 1970 ve 1980’lerde söz konusu olmaya 

başlamıştır. Bu geçmiş değerlendirmelerde, bina performansı ile ilgili temel konulara 

yoğunlaşılmışken, KSD bina performans değerlendirmesi (Building Performance 

Evaluation-BPE) ve evrensel tasarım değerlendirmesi (Universal Design Evaluation-

EDE) ise, “holistik”, “işleme yönlenmiş” (process-oriented) yaklaşım olmuştur. Bu, 

salt bir nesne ile uğraşmak yerine onu biçimlendiren (politik, ekonomik, sosyal vb.) 

etkenleri hesaba katmak anlamına gelmektedir (Anonim-2). 

Bina kullanımı ile ilgili yatırımcı, mülk sahibi, bakım görevlileri, (binayı kullanan 

gerçek kişiler olan) son kullanıcılar gibi birçok aktörün katılımı söz konusu 

olmaktadır. Bina performansının niteliksel ve niceliksel yönleri ve dolayısıyla da 

bunun için alınacak önlemler arasında da farklılıklar vardır. Bina performansı ile ilgili 

aydınlatma, akustik, sıcaklık ve nem seviyesi, malzemelerin sağlamlığı, mekanın 

boyutları gibi birçok konu sayısal olarak ölçülebilir. Bina performansının niteliksel 

konuları ise (yani, dokunma, işitme, koklama duyumsal biçimler, bedensel ve görsel 

algılama gibi)  mekanın atmosferi ile ilgilidir. Daha ötesinde, estetik güzellik veya 

bina çevresi ile ilgili görsel uygunluk gibi bina performansının niteliksel konuları daha 

da özneldir, göreceli ve zordur (Anonim–2). 

KSD, kullanıcıları tarafından kullanım halinde iken, bina performansının gerçek 

olarak değerlendirdiği sistemdir. Bu açıdan düşünüldüğünde, performans 

değerlendirmesinde en doğru sonucu veren sistem olarak görülebilir (Anonim-2). 

KSD’yi binayı fiziksel olarak (toprağın taşıma kapasitesi, mekanik sistemlerin 

performans testleri gibi) yapının kullanımı öncesinde yapılan teknik testlerden 

ayıran, onun binaya değil onun kullanıcısına ve (bakım, bina operasyonları ve 

tasarımla ilgili sorularla ilgili olarak) bir tesisi kullanan organizasyona odaklanmasıdır 

(Anonim-2). 
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KSD’ler için performans kriteri, barındırdığı tasarım hedefine veya işlevsel bir 

programdan çıkarılan kritere bağlıdır. KSD değerlendirme kriteri, teknik performans 

özelliklerini içerebilir, ancak sadece bunlarla yetinmez (Anonim-2). 

KSD’ler genellikle, (merkezinde insan unsuru olması nedeniyle) teknik 

değerlendirmelere göre daha insancıldır. KSD, psikolojik gereksinimleri, 

davranışları, organizasyonel hedef ve değişiklikleri ile insan algılamasını yönelik 

değerlendirmeleri içerir. KSD’ler, bina performansında hem başarıları, hem de 

başarısızlıkları ölçer (Anonim-2). 

KSD Tipleri (Preiser vd., 1988): 

� Gösterici (Indicative)  KSD, belirli bir bina performansının güçlü ve zayıf 

olduğu durumların bir göstergesini verir. Bunlar, olağan yapılan görüşmeler 

yanında genellikle seçilmiş konuda (bilgi sahibi olan kişiler ile) yapılan 

görüşmeleri içerirler. Bu yöntemde elde edilen tipik sonuç, bina 

performansına dair konular karşısındaki bilinçtir.  

� Araştırmacı (Investigative)  KSD, daha derinlere gider. Nesnel 

değerlendirme kriteri bir etkinliğin (facility) işlevsel bir programında belirtilen 

veya kılavuzlardan çıkarılan performans standartları ile konu olan bina tipi 

için literatürde verilen tartışmaya açık olmayan değerlerdir.  

� Tanısal (Diagnostic) KSD’ler, fiziksel çevre ölçümleri ile öznel kullanıcının 

tepkilerine ait ölçümler arasında bir korelasyon yapar. Bu yöntemde çıkan 

sonuç, bina performansına ait yeni bilginin yaratılmasıdır.  

4.1.2.  Karşılaştırmanın yapılacağı konutlar ve kullanıcı profili 

Alan çalışması kapsamında, eski yerleşimde yaşayıp farklı nedenlerle Yenişehir’e 

göç etmiş 33 adet konut kullanıcısı ile detaylı bir görüşmenin yapılacağı belirtilmişti. 

Bu bölümde, bu görüşmeye katılan konut kullanıcıların sahip oldukları sosyo-

ekonomik ve demografik yapısı anlatılacaktır.  

Bu alan çalışması, alışılmış KSD yöntemlerinden farklı ve özgün niteliklere sahiptir. 

Bina ile ilgili bir KSD yöntemi kullanarak yapılan bir çalışmada, temel olarak (bir 

önceki konutu aynı koşullarda oluşmuş) konut kullanıcıları sorgulanır. Tez ile ortaya 

konulan yöntemde ise konut kullanıcılarının bir önceki konutunun, iklime ve yer 

şekline uyum, fiziksel ve kültürel konforu sağlama vb. gibi alanlarda ideal bir yapısı 

vardır. Bir başka deyişle, konut kullanıcıların hepsi daha baştan “bilgi sahibi” 

uzmanlardan seçilmiştir. Bu nedenle, görüşme yapılacak kişi sayısı diğer yöntemlere 

göre daha düşük tutulduğunda bile çok daha doğru sonuçlar elde edilmektedir. Bu 
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KSD yönteminin zaman zaman başvurduğu bir yoldur. Bu tip yöntemlerde çok 

sayıda kullanıcı ile yüzdesel sonuçlar elde etmek hedeflenmez. Diğer taraftan bu 

yöntemin kullanılması ile detaylı görüşme çerçevesinde yapılan anketteki bazı 

soruların yanlış anlaşılma olasılığı da ortadan kaldırılmış olmaktadır. Özetlemek 

gerekirse, bu çalışmada nispeten az sayıda bilgi sahibi konut kullanıcısına çok 

sayıda soru sorularak tartışmaya yer vermeyecek çıkarımlar elde etmek istenmiştir. 

Soruşturulacak konunun niteliği de böyle bir yönteme destek vermektedir. Bu 

amaçla, alan çalışmasında anketörler kullanılmamış olup uzun süren tüm 

görüşmeler aynı zamanda analiz ve değerlendirme aşamasını da yapacak olan tez 

yazarınca gerçekleştirilmiştir. Alan çalışması, kullanıcıların deneyimlerine ve tez 

yazarının gözlemlerine dayalı detaylı bir saptama çalışması niteliğindedir.  

Böyle bir amaçla, bilinçli bir şekilde çok detaylı olarak ve KSD konusunda konunun 

uzmanlarından yardım alarak hazırlanan toplam 13 sayfalık anket çalışmasının 

içeriği bir sonraki bölümde içerisinde açıklanmaktadır. Detaylı görüşme yapılan 33 

konut kullanıcısının 11’inin eski ve yeni konutları detaylı teknik değerlendirme 

çalışması için seçilmiştir. Çalışma kapsamında 11 adet konut kullanıcısının daha 

önce yaşadığı geleneksel ve yeni konutun rölevesi ile kentsel dokudaki konumlarının 

gösterildiği planlar elde edilmiştir. 11 konut kullanıcından ikisi, eski kentte yaşarken 

Yenişehir’e göç etmiş, ancak orada yaşama uyum sağlayamadığı için geri dönmüş 

kişilerden seçilmiştir.  

Detaylı görüşme yapılan konut kullanıcıları, geçmişte sadece bir yaşama birimine 

sahip tek katlı konuttan 12 yaşama birimine sahip 3-4 katlı büyük konak tipindeki bir 

yelpazede değişkenlik gösteren farklı büyüklükteki evlerde oturmuşlardır. 

Kullanıcıların geçmişte sahip oldukları ev büyüklüğünün bir göstergesi olan oda 

sayısı ortalama üçtür. Birebir görüşme yapılan 33 kullanıcının yaklaşık % 75’inin 

sahip oldukları yeni konutlarında (farklı alana sahip olmalarına karşın) üç oda vardır 

ve konutların hiçbiri müstakil ev şeklinde olmayıp bir apartman katında yer 

almaktadır.  

4.1.2.1.  Kullanıcıların sosyo-ekonomik yapısı  

Görüşme yapılan kullanıcıların meslekleri incelendiğinde, aralarında halen çalışan 

konumunda olan 8 adet işçi ve memur emeklisi, 2 adet ev kadını, 4 adet kamu 

çalışanı, 2 adet özel sektör çalışanı, bir adet çiftçi, bir adet fotoğraf sanatçısı ile 

aralarında kasap, kuyumcu ve eczane sahibinin olduğu 11 adet ticaretle uğraşan 

esnaf olduğu görülmüştür. Belediye’de mimari projeleri inceleyip onaylamakla 

sorumlu bir işi olan iki adet mimar, şu anki konumu imar müdürü olan bir inşaat 
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mühendisi ve bir yerel yüklenici konut sektörün yerel temsilcileri olarak görüşmeye 

katılmışlardır.  

Görüşme yapılan konut kullanıcılarının inanç yapılarına bakıldığında, 30’unun 

Müslüman, üç adedinin ise Süryani-Hıristiyan olduğu saptanmıştır. Konut 

kullanıcıların hane halkı toplam gelirinin ağırlık olarak 1000 ile 2000 YTL aralığında 

değiştiği görülmüştür. Yenişehir’de yapılan gözlemlerde burada yaşayan insanların 

bir iki istisna dışında benzer standartta ve orta düzeyde bir yaşam sürdükleri 

belirtilmektedir (Şekil 4.1). 

5 kişi; % 17

2 kişi; % 7

2 kişi; % 7

3 kişi; % 10

3 kişi; % 10

7 kişi; % 23

8 kişi; % 26

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

500 YTL’den az

500-750 YTL 

750-1000 YTL 

1000-1500YTL

1500-2000 YTL 

2000-3000 YTL 

3000’den çok YTL 

 
Şekil 4.1 :  Görüşme yapılan kullanıcıların hane halkı toplam gelirleri 

Görüşme yapılan 27 konut kullanıcısı kendi evine sahipken altısı kirada 

oturmaktadır. Araba sahibi olan kullanıcı ise olmayanlarla eşit sayıdadır. 16 kişinin 

arabası varken 15 kişinin yoktur.  

                         

Şekil 4.2 : Kullanıcıların eğitim düzeyi 

Görüşme yapılan konut kullanıcıları, ağırlıklı olarak (%52) lise mezunudur. Lise 

mezunlarından sonra ağırlık olarak üniversiteyi bitirenler gelmektedir (Şekil 4.2). 
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Kullanıcıların % 85’ini oluşturan bu iki grubun ağırlığı, konuttaki yaşam ve 

deneyimlerin daha iyi bir şekilde ifade edilmesini sağlamış ve daha doğru sonuçlar 

elde edilmesine yardımcı olmuştur. Büyük çoğunluğunun günlük yaşamlarında 

Arapçayı tercih ettikleri gözlenen kullanıcıların hepsi Türkçeyi çok iyi bilmektedir.  

4.1.2.2.  Cinsiyet, yaş, medeni hal ve çocuk sayısı  

Kullanıcılardan 27’si evli iken 6’sı bekardır ve çoğunluğu 2-3 çocuğa sahiptir. Bu 

rakam gerek Mardin geneli ve gerekse kent nüfusundaki çocuk sahipliği oranı ile 

kıyaslandığında düşüktür (Şekil 4.3). 

                   

Şekil 4.3 : Kullanıcıların sahip oldukları çocuk sayısı 

Görüşme yapılan konut kullanıcıları ağırlıklı olarak (%34) 40-50 yaş aralığında 

yoğunlaşmaktadır (Şekil 4.4). 

 

                        

Şekil 4.4 : Kullanıcı yaş aralığı grafiği 

Anket sonucunun geneli yansıtmasını sağlayabilmek amacıyla konut kullanıcıların 

seçiminde bilinçli bir çaba gösterilmiştir. Bu amaçla, kadın katılımcı sayısı 8’e 

çıkartılmıştır. Detaylı görüşme yapılan 8 kadın kullanıcıdan ikisi, diğer iki katılımcının 

eşleri olduğundan aynı koşullar altında karı-kocanın farklı bakış açıları 
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gözlenebilmiştir. 11 konut için yapılan detaylı teknik değerlendirme ve saptama 

çalışmasına ise 8 kadın kullanıcıdan uygun olan 4’ü dahil edilerek, kadınların aynı 

geleneksel ve yeni konutta yaşadıkları deneyim onların gözünden elde edilmeye 

çalışılmıştır.  

4.1.3.  Anket çalışması 

Detaylı görüşme yapılan konut kullanıcıların geleneksel ve yeni konuta ilişkin 

yaşadıkları deneyimleri oldukça detaylı bir anket ile saptanmaya çalışılmıştır. Tez 

çalışmasından beklenen doğru sonuca ulaşabilmek için büyük önem taşıyan anket 

sorularının belirlenmesi öncesi, KSD konusunda geniş bir literatür çalışması 

yapılmıştır. Bu amaçla, yurtiçi ve yurtdışında daha önce benzer konularda yapılmış 

olan anket örneklerinden yararlanılarak anket sorularının nitelik ve nicelikleri 

hakkında kararlar verilmiştir.  

Konut kullanıcılarının soyso-kültürel ve ekonomik yapılarının belirlenmesi için aynı 

amaca yönelik birden çok soru ile doğru bir kesit elde edilmesi istenmiştir. Anket 

genelinde bazı sorular için kullanıcının kısıtlı bir sürede doğru cevabı bulamayacağı 

düşünülmüş ve çoktan seçmeli sorularda mümkün olan en fazla seçenek 

sunulmuştur. Bu seçeneklere ek olarak, son seçenek açık uçlu bırakılarak anket 

tasarımcısının öngöremediği diğer yanıtlara da olanak tanınmıştır.  

Bazı sorularda kullanıcıdan seçenekler arasında öncelik sırasını belirlemesi 

istenmiştir.  Böylece, seçeneklerdeki öncelikler saptanmaya çalışılmış ve geneli 

yansıtmayan seçimler ise elenebilmiştir. Đlk gün yapılan test anketinde, kullanıcıların 

uzun şıklı yanıtlarda sıralama sırasında zorluk yaşadıkları fark edildiğinden, öncelikli 

sıralama sadece çok kritik sorular için istenmiş ve öncelik sıralamasını da (sorusuna 

göre) ilk beş, üç veya iki tercih şeklinde yapmaları istenmiştir.  

Evet-hayır şekilde yöneltilen sorular ardından mutlaka seçimin nedeni de sorulmuş 

ve tercihin nedeni sorgulanarak ek bilgi edinilmiştir. Konut kullanıcılarına 6 ana 

başlık altında toplam 102 adet soru sorulmuştur.  Bu sorulardan 62’si geleneksel ve 

yeni konutun karşılaştırılmasına yöneliktir. Anket soruların içerikleri aşağıda ana 

hatlarıyla özetlenmiştir.  

1. Kişisel Bilgiler (isim, eş durumu, meslek, sosyal güvence varlığı) 

2. Demografik Yapı (aile yapısı, eğitim seviyesi, aile büyüklüğü, dil) 

3. Ekonomik Yapı (gelir kaynakları, tarımsal iş, araba sahipliği, başka taşınmaz 
sahipliliği) 

4. Sosyo-kültürel Yapı (kültürel etkinliklere katılım, TV izleme, gazete okurluğu, 
teknolojik ürünleri kullanma, seyahatlere katılım sıklığı, el sanatları uğraşısı, 
evde yiyecek üretme, tören ve kutlamaların yeri, boş zaman geçirme)  
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5. Konut Sahipliği ve Yapım Süreci (yeni ve eski yerleşimde geçirilen zaman, 
göç nedeni, başka bir kentle iletişimin varlığı) 

6. Geleneksel Konut ve Yeni Konutun Karşılaştırılması: 

� Genel Uygunluk Yönüyle Sorgulama (sıfat çiftleriyle tanımlamalar, genel 
olarak memnuniyet-memnuniyetsizlik) 

� Fiziksel Konfor Yönüyle Sorgulama (sıfat çiftleriyle tanımlamalar, fiziksel 
konforla ilgili memnuniyet-memnuniyetsizlik) 

� Mekansal Uygunluk Yönüyle Sorgulama (mekan düzeni açısından 
memnuniyet-memnuniyetsizlik: boyut, konum, yön, iç-dış-görsel-işitsel 
mahremiyet, mekan düzeni, kullanıcı katılımı, kat sayısı; kullanıcının 
istediği mekanlar, geleneksel mekanlar ve eylemler ) 

� Kültürel Uygunluk Yönüyle Sorgulama (yeni yaşam biçimi ile 
memnuniyetsizlik, yeni kentte kimlik ve aidiyet, gelecekteki planlar, 
fiziksel-mekansal ve kültürel uygunluk açısından ideal ev tanımı) 

� Evin Diğer Kullanıcılarına Uygunluk Yönüyle Sorgulama (fiziksel engelli, 
çocuk ve yaşlılarla ilgili olarak boş zaman geçirme ve güvenlik yönüyle 
sorgulama) 

� Estetik Değerleri Karşılama Yönüyle Sorgulama (eski ve yeni konutun tek 
yapı ve doku ölçeğinde sorgulanması) 

4.1.4.  Gözlem ve saptamalar 

Mardin geleneksel ve yeni yerleşim konut bölgelerinde, çağdaş tasarım ilkelerinin ne 

ölçüde karşılandığına yönelik yerinde bir saptama çalışması yapılmıştır. Bir 

performans değerlendirilmesi niteliğinde olan çalışmaya veri elde etmek için, 

önceden oluşturulan bir kontrol listesi (check-list) kullanılmıştır (Ek-6).  Kontrol 

listesi, iklimsel ve kültürel uygunluk ana başlıkları altında detaylandırılmış bir yapıya 

sahiptir. Bu amaçla, özellikle iklimsel uygunluk için Mardin’de anket için seçilmiş 

konut kullanıcılarının eski ve yeni evlerinde günün farklı saatlerinde gözlem ve 

saptamalar yapılmıştır. 

11 eski ve yeni konuta ilişkin yapılan detaylı teknik değerlendirme çalışması için 

öncelikle bu evlerin planları ile kent içindeki konumu ve yakın çevresine ilişkin 

çizimler, fotoğraflar ve hareketli görüntü çekimleri elde edilmiştir. Eski ve yeni 

yerleşimdeki iklimsel konfor konusunda daha önce yapılmış bir çalışma fiziksel 

uygunluk değerlendirmesi kapsamında kullanılmıştır. Anket yapılan konutlardan 

taban alanı, pencere alanı ve kat yüksekliği gibi eş koşullara sahip, aynı kullanıcıya 

ait birer adet eski ve yeni ev seçilerek teorik olarak ısı kaybı hesabı yapılmıştır. 

Yaşama mekanlarındaki aydınlık koşullarının gösterildiği bir diğer çalışma bu 

araştırma kapsamında gerçekleştirilmiştir.  10 adedi eski ve 11 adedi yeni olmak 

üzere toplam 21 adet eve ait açık ve kapalı mekan kullanım oranları, kullanıcıların 

mekan kullanım tercihlerini ve evlerin sahip olduğu mekansal zenginliği saptama 

amacıyla çıkarılmış olup bu amaçla şematik plan çizimleri yapılmıştır. Kültürel 
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uygunluk değerlendirmesi için ise bir üst maddede detaylı bir şekilde anlatılan anket 

sonuçları ve yerinde yapılan görüşmeler ile gözlemler kullanılmıştır. Tüm bu gözlem 

ve saptamalar bizi Mardin’deki geleneksel ve yeni yapılardaki performans 

değerlendirmesine götürecektir. 

4.2. Yeni Konut Yapısı Đle Geleneksel Konut Yapısının Karşılaştırmalı Analizi  

Geleneksel konut ile yeni apartman yapısı arasında (röleve, proje, hareketli çekim, 

fotoğraf, yaşayanlarla yapılan detaylı görüşmeler gibi veriler ve daha önce Mardin’de 

yapılmış bilimsel nitelikli bir çalışmayı kullanarak) yapılacak karşılaştırma 

niteliğindeki alan çalışması, eski kent ve yeni yerleşimle ile ilgili sahada yapılan 

teknik değerlendirme çalışmasını da içermektedir. Gözleme dayanan bu çalışmada, 

özellikle iklimsel konfora ve bölge kültürüne uygunluk konusunda eleştirel bir bakış 

açısı yeğlenmiştir. Türkiye’nin farklı kültürel, iklimsel ve coğrafik koşullarına sahip 

bölgelerinde aynı tipte yapılan apartman yapılarının neye sahip oldukları değil, alan 

çalışmasının olduğu bölgede neye sahip olamadıkları sorgulanmıştır.  

Geleneksel Mardin evi ve Mardin’in Yenişehir semtindeki yeni apartman yapıları;  

� Kentsel Mekan Kurgusu,  

� Mekan Organizasyonu Ve Biçimlenme,  

� Fiziksel Çevre Konforu,  

� Kültürel Konfor,  

� Estetik Boyut /Plastik Etki/Üslup 

� Sürdürebilirlik  

şeklinde altı başlık altında karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma için kullanılacak 

parametrelerin nasıl belirlendiği ise her başlığın giriş bölümünde yer almaktadır.  

4.2.1.  Geleneksel ve yeni Mardin kentsel mekan kurgusu              

Ülkemizde yöreden ve özellikle iklimsel verilerden bağımsız bir şekilde oluşturulan 

kentsel mekan kurgusu ve halen geçerli olan tek yapı ölçeğinde parsel üretme 

üzerine kurulu imar düzeninin konut tasarıma olan etkileri Mardin örneğinde 

gösterilmeye çalışılacaktır. Alan çalışması için seçilen Mardin’deki geleneksel 

dokuyu oluşturan parsel düzeni ile Mardin’in yeni yerleşimdeki yapıların parsele 

yerleştirilme biçimi belirli parametrelerle karşılaştırılacaktır.  

4.2.1.1.  Karşılaştırmada kullanılacak parametreler 

Eski ile yeni yerleşim arasındaki karşılaştırma yapılırken gelişmiş ülkelerde kentsel 

tasarım için örnek olarak gösterilen (kentsel yapının karakteri, dokudaki yoğunluk, 
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yapılaşma yüksekliği ve kütlelerin parseldeki dağılımı, parselle ilişkili olarak bina 

plan ve kesitleri gibi) çağdaş tasarım parametre ve ölçütleri kullanılacaktır.  

Başarılı bir kentsel tasarım32 için karşılaştırmada kullanılabilecek tasarım ilkeleri 

aşağıda verilen sıfatlar yardımı ile özetlenebilir (Cohen,2007): 

� Okunabilirlik -Legibility 

� Sosyal Farklılık –Social Diversity  

� Hareket Kolaylığı-Accessibility  

� Geçirgenlik-Permeability Kamusal Alan ile Özel Mekan Arasındaki Sınırların 
Erimesi-Continuity and Enclosure 

� Kamusal Alan-Public Realm 

� Uyum Sağlayabilirlik-Adaptability 

� Özgünlük-Character    

 

   
Şekil 4.5 : Aynı yoğunluk ancak farklı kentsel mekan kurgusu 

(www.urbandesignlondon.com, Mart 2007) 
 

Kemal Ahmet Aru’un Kayseri kentindeki geleneksel yerleşme dokusu içinde yer alan 

bir mahalle birimi üzerinde yaptığı nüfus ve yoğunluk hesabı, az katlı ve yatayda 

gelişen konut yerleşmelerinin çok katlı konut yerleşmelerine alternatif olabileceğini 

göstermiştir (Şekil 4.5). Bu araştırmada 2 katlı geleneksel bir dokuda hane halkının 

5 kişi/konut kabulü ile 325 kişi/hektar nüfus yoğunluğu elde edilmiştir.  

 

32- “Kentsel mekanları kaliteli ve canlı bir yapı kazanmasına yardımcı olacak bir unsur da, süreklilik ve 
durağanlık niteliği taşıyan mekanların ardışık sıralanmasıdır. Sokakların zaman zaman meydancıklara 
açılması, mekanların birbirini takip edecek şekilde ritmik sıralanışı canlı ve kaliteli kentsel mekanlar 
yaratmakta etkilidir. Ayrıca mekanların çevre verilerine ve yönelmelere göre açı ve yön değiştirmeleri 
de mekanlar içinde hareket sırasında canlı ve sürprizli mekan yaşantısı sağlayıcı unsurlardır. Kentsel 
mekanların arazi verilerine uyumlu biçimlenmesi bu mekanlara doğal bir hareketlilik katar. Mekanların 
çevre verilerine göre ve ulaşılmak istenen noktalara doğru yönlenmesi de mekanları doğal bir 
hareketlilik kazanmasında etkilidir. Mekanların durağan ve sürekli nitelikte olmaları, doğrultu ve açı 
değiştirmeleri gibi oluşumlar, zorlama niteliğinde olmayıp fonksiyonlara dayanmalıdır. Bu tip 
fonksiyonlara dayalı biçimlenme, hem çevre yapılarla organik ilişkileri açısından canlı bir yapı 
kazanmalarını, hem de doğal bir biçimleniş olarak algılanmalarını sağlayacaktır” (Bozdoğan, 1998). 
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1927’de 47 bin nüfus barındıran eski Mardin kentsel alanı (Karpat, 2003) yaklaşık 87 

hektarlık bir yer kaplamaktadır. Bu nüfus büyüklüğüne göre, mahallelerde 

değişkenlik göstermesine karşın tüm sit alanı düşünüldüğünde yoğunluk 540 

kişi/hektar olarak hesaplanır. Günümüzde eski Mardin yerleşimi çevresindeki 

gecekondulaşmanın etkisiyle artmış olmasına karşın 1990’da Đsmet Okyay 

tarafından yapılan 1/5000 Mardin Koruma Đmar Planı analiz çalışmalarında 44 bin 

nüfus kabul edilmiştir. Aynı çalışmada yerleşimin seyrek olduğu tek mahalle olan (% 

67) Diyarkapı mahallesi dışında diğer mahallelerde TAKS değeri % 80 ile % 90 

arasında değiştiği gösterilirken KAKS ise 1 ile 1,5 arasındadır (Şekil 4.6). 

ŞAR MAHALLESĐ 

a.Toplam Alan (m²)= 10000 

b. Yol Alanı (m²)= 1488 

c. Boş Alan (m²)= yok 

d. Konut Alanı (m²)= 8512 

e. Bahçe Alanı (m²)= 1202 

f. Kat alanı (m²)= 12648 

Nüfus: 903 kişi 

Net Yoğunluk= 1060 k/ha 

Brüt Yoğunluk= 903 k/ha 

TAKS= 0,85 

KAKS= 1,48 

 

Şekil 4.6 : Kentsel sit dokusu üzerinde yapılmış olan elek analizlerinden bir örnek 
(kaynak: Okyay, 1990) 

Yukarıda iki farklı iklim bölgesinde yer alan iki geleneksel yerleşimin sahip olduğu 

konut yoğunlukları üzerine yapılan çalışmalar özetlenmektedir. Bu araştırmalar, 

sanılanın aksine az katlı bir yerleşmede de çok katlı yapılanma biçimlerindeki 

yoğunluğa ulaşılabileceğini göstermesi bakımından oldukça önemlidir.  

Her iki örnekten genel bilinenin aksine az katlı ve yatayda gelişen konut 

yerleşmelerinin, arzu edilen yoğunluğu sağlama ve arsa değerlemesi anlamında çok 

katlı konut yerleşmelerine alternatif olabileceği anlaşılmaktadır.  

Mekan genişliklerini belirlerken insan ölçeğini temel almak, psikolojik konfor ve 

sosyal iletişimi getirmesi nedeniyle kentsel tasarımda önem taşır. Geleneksel kent 

dokularında hissedilen sıcaklığın altında sokak ve konut boyutlandırmasında insani 

ölçek kullanılması gözlemlenir (Resim 4.1).    
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Resim 4.1 : Farklı yapı yüksekliği ile dokuya karakter kazandırma  

(www.urbandesignlondon.com, Mart 2007) 

                  

Şekil 4.7 : Planda hareketlilik sağlayarak dokuya kimlik kazandırma. 
(www.urbandesignlondon.com, Mart 2007) 

Geleneksel kentlerde, organik bir oluşum ile serbest biçimli doku oluşumu içinde 

barındırdığı sürprizlerle ve az katlı yerleşim ile monoton bir çevreye neden olmazlar. 

Günümüzde oluşan kent dokuları ve özellikle toplu konut bölgelerinde ise aynı 

tiplerin sürekli tekrarı ile monoton ve tanımsız bir çevre yaratılmaktadır.  

4.2.1.2.  Geleneksel Mardin kentsel mekan kurgusu ve çağdaş kentsel tasarım 
ilkeleri 

Geleneksel Mardin yerleşiminde etkili olan iklimsel veriler ve alan kısıtlılığı, kapalı ve 

yoğun bir doku oluşumunun nedenleri arasında olduğu ifade edilmişti.  Mardin kent 

dokusunun topografya ile uygun biçimlenişi, yolların eğime dik biçimde oluşmasını 

getirmiş, bu da doku içerisinde hareket sağlayarak monotonluğu engellemiştir. 

Mardin eski şehrinin organik olarak oluştuğu gözlenen kentsel yapısı incelendiğinde, 

bu kadar sık dokusuna karşın yoğunluğunun makul düzeyde olduğu görülür. Dar 

yolları dışında hemen hemen hiç boş alan bırakmayacak şekilde oluşmuş sık 

dokusundaki tüm evlerin güneye yönlenmesi oldukça ilginçtir (Şekil 4.8). 
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Şekil 4.8 : Geleneksel Mardin kent dokusundan bir kesit (kaynak:Mardin Belediyesi) 

Mardin eski kent dokusunu bir üst maddede özetlenen çağdaş tasarım ilkeleri ile ele 

alındığında;  

� Okunabilirlik- Legibility: Organik kent dokusu, monotonluktan söz 

etmeye izin vermez. Her bir sokağın ve yapı adasının kendine özgü 

bir yapısı vardır ve tekrar edilmemiştir. Bu durum, planda olduğu gibi 

üç boyutlu modelde de gözlenir. Hemen hemen aynı boyuttaki bir 

modülasyona sahip yaşama birimleri ve yarı açık mekanlarının 

oluşturduğu sokak siluetinin benzer olması beklenirken bu kadar 

kimlikli bir ifadesinin olması şaşırtıcıdır.  

� Sosyal Farklılık-Social Diversity: Mardin eski kent dokusunun en 

başarılı olduğu niteliğidir. Kent içinde farklı etnik grupların, farklı 

kültürlerin yüzyıllar boyunca iç içe yaşamalarını fiziksel ortam 

sağlamıştır. Farklı dinden insanların konutları sık dokuda birbirine çok 

yakınken, birbirlerini rahatsız etmeyecek, işitsel ve görsel 

mahremiyeti sağlayan yapılaşma kararlarına sahip olmuştur.  

� Hareket Kolaylığı-Accessibility: Bir yamaç üzerine kurulan Mardin 

kenti, günümüzde geçerli olan taşıt trafiğine uygun olmayan dar ve 

merdivenli sokaklara sahiptir. Sokakları, fiziksel engelli ve yaşlı konut 

kullanıcılarının çarşıya veya başka bir yere yaya olarak ulaşımları için 

uygun bir ortam sağlamaz ve sonuç olarak onlar için seyahat 

kısıtlılığına neden olur. Bununla birlikte yapıldıkları dönemdeki geçerli 

binek hayvan ve at arabası gibi taşıt araçları için yeterli genişliğe 

sahiptir.  
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� Geçirgenlik-Permeability: Eski kent dokusunda ada/parsel 

boyutlarında belirli bir standart yoktur; komşu bitişik binalar ve avlu 

gibi açık mekanlarının boyutları ile oluşmaktadır. Dolayısıyla, 

günümüzdeki ada boyutları ile karşılaştırdığında oldukça küçüktür.  

Adaların çevresi dar yollarla çevrelenmiştir. Buradan bir kişi, birçok 

alternatif yolu kullanarak ana caddelere ulaşabilir. Diğer yandan dini 

ve sosyal amaçlı yapıların farklı yönlerden olmak üzere birden fazla 

girişleri vardır. Büyük ölçekli konut yapılarında ise, hem alt kottan avlu 

kapısı ile hem de üst teras kotundan konuta erişim sağlanmıştır. 

Diğer yandan “abbara”, sürekliliğin sağlanması açısından (modern 

kentlerde mülkiyet gibi sorunlar nedeniyle yer verilemeyen) çok 

önemli bir kentsel tasarım elemanı olarak eski kentte yer almaktadır. 

� Kamusal Alan ile Özel Mekan Arasındaki Sınırların Erimesi- 

Continuity and Enclosure: Eski Mardin kentinde çarşı ve Ulu Camii 

gibi kamusal alanlar geleneksel külliye komplekslerinde olduğu gibi 

bulunduğu mahalle ile bütünleşmiştir. Çağdaş kent dokularının 

oluşturulmasında önemli bir nitelik olan kamusal alan ile özel mekan 

arasındaki geçiş, yüzlerce yıl önce yapılan Osmanlı külliyelerinin 

planlanmasında bilinen önemli bir olgu idi. Benzer şekilde, Mardin Ulu 

Camiinin yanındaki çarşı ve bulunduğu mahallesi ile cami girişleri ve 

yolları ile dört yönden bütünleşmektedir.  

� Kamusal Alan- Public Realm: Eski kentsel alanda yer alan birçok 

detay aradan geçen zaman, işlevini yitirmesi vb. gibi nedenlerle 

günümüze kadar ulaşamamıştır. Bununla birlikte, bulundukları 

sokağa değer katan anıtsal avlu kapıları, merdivenli sokaklar, kamuya 

açık çeşmeler, abbaralar, taş yer kaplamaları ve yapı köşelerinin 

traşlanması ile elde edilen çal köşeler gibi kentsel tasarım elemanları 

ve detayları Mardin sokaklarını özgün kılmaktadır. 

� Uyum Sağlayabilirlik-Adaptability: Mardin eski kent dokusu içinde yer 

alan büyük ölçekli konutlar turizm amaçlı konaklama ünitesi şeklinde 

kullanılmaktadır. Gerek konut yapısının estetik ve tarihi değeri, 

gerekse kentsel sit alanı içinde yer alması böyle bir kullanıma olanak 

verir.  

� Özgünlük-Character: Mardin kentsel alanı, Anıtlar Yüksek Kurulu 

tarafından sahip olduğu özgün estetik değerler nedeniyle kentsel 
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peyzaj alanında sit alanı olarak ilan edilmiştir. Sit alanı içinde 

bozulmadan günümüze kadar gelebilmiş çok kültürlüğü temsil eden 

dini ve sosyal amaçlı binaları kadar, bulunduğu yükseltinin 

yamacında konumlanmış avlulu, teraslı ve eyvanlı estetik evleri ile eşi 

olmayan bir özgünlüğe sahiptir.  

4.2.1.3.  Yeni Mardin kentsel mekan kurgusu ve çağdaş kentsel tasarım ilkeleri 

Yeni Mardin kent dokusu, girişte özetlenen çağdaş tasarım ilkeleri ile analiz 

edilmiştir;  

� Okunabilirlik- Legibility: Benzer boyutlara sahip ve dikdörtgen 

formundaki parsel ve ada büyüklüklerinin oluşturduğu kent dokusu 

monotondur. Yapı adasında yer alan ayrık düzendeki apartman 

blokları aynı genişlik ve yüksekliğe sahiptir. Bu ise bir yandan 

monotonluğu, diğer yandan ise tanımsızlığı getirmektedir. Bina 

cephelerindeki yüzeysel farklılıklar dışında apartmanlar ve onların 

oluşturduğu ada ve sokakları birbirinin tekrarıdır. Mardin Yenişehir’de 

bu ilkenin uygulandığından söz edilemez. 

� Sosyal Farklılık-Social Diversity: Yeni Mardin kent dokusunda, farklı 

dini veya etnik grupların birlikte yaşamaları için özel bir çaba 

gözlenmemiştir. Ayrık düzendeki konutlar (eski yerleşime göre) 

birbirinden daha mesafeli yapılmışken yapılaşma kararlarının işitsel 

ve görsel mahremiyeti sağlamadığı görülür.  

� Hareket Kolaylığı-Accessibility: Düz bir alanda kurulan yeni Mardin 

kenti, hareket kolaylığı açısından önemli bir avantaja sahip olmasına 

karşın, yaşlı ve özürlülere yönelik kentsel planlama kararlarına yer 

verilmemiştir. Kentte yatayda gelişebilmesi için arazi bakımından bir 

sıkıntı olmamasına karşın, (zemin katta ticarete ayrılan ve en az 6 

katlı olan apartmanlarının ihtiyaç duyduğu) yeterlikte yol genişliği ve 

otopark olanakları planlanamamıştır. Araçların yol kenarlarına park 

etmeleri nedeniyle, gerek kaldırımlarda gerekse kavşak geçişlerinde 

yaşlı ve özürlülerin hareketleri kısıtlanmaktadır. Kentte sağlık ve 

sürdürülebilirlik için gerekli olan yaya ve bisiklet yolları mevcut 

değildir. Tekerlekli sandalyeyi kullanan fiziksel engelliler için yaya 

yollarının genişlikleri genel olarak yetersizdir ve her apartmandaki 

bahçe girişleri nedeniyle kesintiye uğramaktadır. Fiziksel engelli ve 

yaşlı konut kullanıcılarının çarşıya veya başka bir yere erişimleri için 
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uygun bir ortam sağlanmamıştır. Sonuç olarak kentsel mekanlar onlar 

için hareket kısıtlılığına neden olmaktadır. Su basman veya yüksek 

giriş nedeniyle konut veya işyeri girişleri yaşlı ve fiziksel engelliler için 

rampalarla uygun hale getirilmemiş olduğu gözlenmiştir. 

� Geçirgenlik-Permeability: Yenişehir’de parsellerin yol ile ilişkisi ön 

cephe ile kısıtlanmıştır. Daha plan aşamasında yan ve arka bahçe 

kavramı üzerine planlama yapıldığından ada içerisindeki geçirgenlik 

bloke edilmiştir. Đki parsel arasına yaya yolu veya iç sokak gibi 

planlama yapılmamıştır veya birkaç parsele sahip arsa sahibinin  

tercihine bırakılmıştır. Bu anlamda, planlı yapılan bir-iki site dışında 

genel olarak bu ilkenin uygulanması konusunda bir çaba 

görmemekteyiz (Resim 4.2). Diğer yandan, Mardin’de ticaret, 

apartman yapılarının zemin katlarından kurtulamamış olup bu 

işletmelere erişim ön cephe-yol ilişkisi içinde sınırlı kalmıştır. Sonuçta 

ortaya çıkan düzenleme ne konut için ne de ticaret için uygun 

olmaktadır.  

                        

Resim 4.2 : Yenişehir’de tek iç sokak işlevi verilmiş yan bahçe örneği. 

� Kamusal Alan ile Özel Mekan Arasındaki Sınırların Erimesi- 

Continuity and Enclosure: Yeni Mardin kentinde kamusal alan ile özel 

alan arasında geçiş bir üst maddede anlatılmaya çalışılan parsel-ada 

ilişkisi nedeniyle keskin sınırlarla belirlenmekte olup yumuşak değildir.   

� Kamusal Alan- Public Realm: Mardin yeni yerleşimde bu anlamda 

değer oluşturacak, belirli bir karakter sahibi kentsel bir obje ve detay 

gözlenmemiştir.  
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� Uyum Sağlayabilirlik-Adaptability: Mardin Yenişehir’de konut olarak 

planlanmış alanlarda, kat mülkiyeti sistemi kurularak konut 

yapılmaktadır ve mülkiyet problemi nedeniyle bu alanların bütün 

olarak başka bir işlevle değerlendirilmesi pratik ve yasal olarak 

mümkün olamamaktadır. Bununla birlikte apartmandaki bazı daireler 

büro, dersane veya poliklinik gibi başka işlevlere dönüştürülmektedir.  

� Özgünlük-Character: Mardin Yenişehir’de, kentsel mekan kullanımı 

ve bunun sonucunda ortaya çıkan ürünün kendine özgü bir kimlik 

algısı yoktur. Mardin’deki bir sokağı, caddeyi veya meydanı 

Türkiye’nin herhangi bir il veya ilçesinde aynı biçimi ile görmek 

mümkündür.  

17 kişi; 52%

9 kişi; 27%

0 kişi; 0%

7 kişi; 21%

0 5 10 15 20

Çok Tatmin edici

Tatmin edici

Tatmin etmiyor

Hiç tatmin etmiyor

 
Şekil 4.9 : Mardin’deki yeni yerleşim dokusu ve kullanıcı görüşleri 

Araştırma kapsamında yapılan anket ile kullanıcılardan, yeni ve eski kentte var olan 

dokuyu estetik açıdan değerlendirmeleri istenmiştir. Kullanıcıların yarıdan fazlası 

yüzde 52’lik bir oranla Yenişehir’deki dokunun kendilerini tatmin etmediğini ifade 

etmişlerdir. Tatmin ettiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 27’de kalmıştır. Hiç tatmin 

etmediğini belirten kullanıcıların buna dahil edilmesi ile tatmin olmayanların oranı 

şekilde 73’e çıkmaktadır. Bu yüksek oranlı tercihler açık bir şekilde yeni dokunun, 

içinde yaşayan kullanıcılar tarafından beğenilmediğini göstermektedir. Yeni 

yerleşimdeki bu sonuca karşın, aynı kullanıcılar eski kentteki dokuyu yüzde 67’lik bir 

oranla tatmin edici olarak estetik bulmaktadır. Eski dokunun kendilerini tatmin 

etmediğini ifade edenlerin oranı ise sadece yüzde 6’dır (Şekil 4.9 ve 4.10). 

Anket çalışması çerçevesinde konut kullanıcılara Mardin’deki eski ve yeni yerleşim 

dokusunda yaşadıkları rahatsızlıkların nedenleri sorulmuştur. Eski yerleşimde 

duyulan en büyük rahatsızlık sokakların dar ve merdivenli oluşudur. Anket 

sonuçlarına göre, (çok sık bir yerleşimde alan olarak uygun olmaması sonucu)  
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yapılamayan park, bahçe, çocuk oyun alanı ve spor alanları yerleşimin eksikliği 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Şekil 4.11). 

 0 kişi; 0%

2 kişi; 6%

22 kişi; 67%

 9 kişi; 27%

0 5 10 15 20 25

Çok Tatmin edici

Tatmin edici

Tatmin etmiyor

Hiç tatmin etmiyor

 
Şekil 4.10 : Mardin’deki eski yerleşim dokusu ve kullanıcı görüşleri 

    

Park, bahçe 
gibi açık 

alanları yok. 
31 Yanıt

Spor alanları 
yok.

31 Yanıt Çocuk oyun 
alanları yok.

24 Yanıt

Sokaklar çok 
dar ve 

merdivenli. 
Yangın veya 
cankurtaran 

giremiyor.
28 Yanıt

Sokaklar çok 
dar ve 

merdivenli. 
Yorucu 
oluyor.

25 Yanıt

 
Şekil 4.11 : Mardin’deki eski yerleşim dokusu üzerine rahatsızlık nedenleri 

Konut kullanıcılarına yeni yerleşimdeki apartmanlarının yakın çevresinde duydukları 

rahatsızlıklar sorulmuştur. Konut kullanıcıları, apartman bahçesinde yaşlı ve 

çocukların kullanımına yönelik uygun alanlar olmadığını ifade etmişlerdir. Yeni 

yerleşimin açık mekan olarak yaz aylarında gereken fiziksel konforu sağlayamaması 

da aynı oranda yakınılan konulardır (Şekil 4.12). Yenişehir’de yazar tarafından 

yapılan gözlemlerde de benzer sorunlar saptanmıştır. Ticaretin yoğun olduğu bazı 

apartmanlarda otopark olanağının sınırlı olduğu ve çok sıcak yaz ayları için uygun 

olmayan açık otopark dışında bir seçenek olmadığı görülmüştür.  

33 adet konut kullanıcısı, Mardin yeni yerleşimini estetik yönden genel olarak 

değerlendirilmiştir. 31 kullanıcı yerleşimin iyi planlanmadığından, 30 kullanıcı ise 

yeşil alan ve parkın olmadığından yakınmıştır. 26 konut kullanıcısı, yerleşimin ticari 

amaçla yapılmış çirkin apartman yapılarından oluştuğu düşüncesine katılmıştır 

(Şekil 4.13). 
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Apartman 
bahçesi m2 
olarak çoçuk 
alanı için 
yeterli değil.
24 Yanıt

Apartman 
bahçesi yazın 
kavruluyor. 
Çoçuklar için 
oynayacak 
gölgelik 
alanlar yok.  
24 Yanıt

Yazın otopark 
alanlarında 
otolar 
kavruluyor. 
Arabalar için 
gölgelik 
alanlar yok.
28 Yanıt

Konutlar 
mahremiyet 
nedeniyle çok 
katlı 
olmamalı.  
Dar 
asansörler 
rahatsız edici.
2 Yanıt

Konutlar aşırı 
sıcaklar 
nedeniyle çok 
katlı 
olmamalı. 
Asansörler 
yazın 
bunaltıcı.
6 Yanıt

Apartman 
bahçesi yazın 
kavruluyor. 
Oturacak 
gölgelik 
alanlar yok. 
Yaşlılar 
sıcaktan evde 
de duramıyor. 
20 Yanıt

"

 

Şekil 4.12 : Mardin’deki yeni yerleşim dokusu üzerine rahatsızlık nedenleri 

26 Yanıt 

31 Yanıt

15 kişi

30 Yanıt

0 5 10 15 20 25 30 35

Ticari anlayışla yapılmış çirkin apartman
yapılarından oluşuyor.

Mahalle iyi planlanmamış. Araç yolu ve
apartmandan başka bir şey yok.

Ticari binalar çok fazla. Gürültü ve kargaşa
var.

Monoton şekilde yer gök apartman. Yeşillik,
ağaç, park yok.

 

Şekil 4.13 : Yeni yerleşimde tatminsizlik nedenleri 

4.2.1.4.  Manzara 

Bir konutun manzaradan yararlanıp yararlanmayacağı kentsel mekan 

planlanmasında alınan temel kararlarla belirlenir. Yerleşim alanı seçilirken bölgenin 

sahip olduğu topoğrafik veriler ve konutların bu verilerle olan ilişkisi manzara 

oluşumunda önemli bir etkendir.  
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Güney yamaca bakan geleneksel yerleşimlerdeki konutların yönlenmesinde en çok 

etkili olan tasarım verisi iklimlendirme ile birlikte manzaradır. Yamaca yerleşerek 

manzaraya yönelme isteğini sıcak-kuru bir iklimde ve yoğun bir doku içinde 

başarmış olması, Mardin’i benzer topografyaya sahip yörelerden farklı bir yere 

koymuştur. 

Geleneksel Mardin evi avlulu konut yapısı ile benzer yerleşimlerden farklı olarak üst 

kat seviyesinde güneydeki Mezopotamya Ovasına yönelmiştir. Koşullar uygun 

olduğunda geleneksel yerleşmelerde olduğu gibi Mardin evinde de manzara temel 

veri olarak kabul edildiğinden; mekan planlamasında çekirdek birim olan yaşama 

biriminin konumunda manzara belirleyici olmuştur (Resim 4.3). 

Bulunduğu yükseltinin güney yamacına yerleşmiş olan eski Mardin yerleşimindeki 

karakteri 3. bölüm içinde detaylı olarak anlatılmıştı. Bu yerleşimdeki evlerin büyük 

bölümü iklim ve manzaranın etkisi ile güneye yönelmişlerdir. Geleneksel Mardin evi 

plan şemasında yaşama birimi olarak tanımladığımız odalar öncelikle ovaya, yani 

manzaraya bakmaktadır. Đncelenen konutların konumlarında, mevcut topoğrafik 

koşullar nedeniyle manzaraya yönelebilmek amacı ile güneyden 3-5 derecelik 

kaymalar olabildiği görülmüştür.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 4.3 : Eski kentin uçsuz bucaksız manzarası 

Görüşme yapılan kullanıcılardan (kendi konutları özelinde) eski ve yeni kentin 

manzarasını nasıl buldukları sorulmuştur. Kullanıcılar, geleneksel kentin 

manzarasını yüzde 60 oranla çok iyi, yüzde 28 oranla iyi bulurken; yeni kentin 

manzarasını yüzde 3 oranla çok iyi, yüzde 43 oranla iyi bulmuşlardır. Genel 
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memnuniyeti gösteren “çok iyi” ve “iyi” yanıtlarının toplamı geleneksel yerleşimde % 

88 olurken, yeni yerleşimde yüzde 46’te kalmıştır ( Şekil 4.14 ve 4.15).  

 
Şekil 4.14 : Konut kullanıcıların geleneksel yerleşimdeki manzarayı değerlendirmesi 

      
Şekil 4.15 : Konut kullanıcılarının yeni yerleşimdeki manzara değerlendirmesi 

4.2.2.  Mekan organizasyonu ve biçimlenme 

Geleneksel Mardin evinin ve Yenişehir’deki yeni konutun sahip olduğu mekan 

organizasyonu ve biçimlenmesi detaylı olarak 3. Bölümde anlatılmıştı.  

Bu bölümde ise, geleneksel konut ile yeni yerleşimdeki apartman daireleri aşağıda 

yer alan mekan organizasyonu ve biçimlenmesi dört alt başlıkta ele alınacaktır;  

� Geleneksel Ev ve Yeni Konutun Plan Düzeni   

� Genişleyebilirlik Olanaklarının Değerlendirilmesi  

� Konutun Çocuk, Yaşlı Ve Fiziksel Engelli Kullanıcılarına Olan  
Uygunluğu  

� Mekansal Tatmin-Zenginlik  

Alan çalışması kapsamında detaylı teknik değerlendirmesi yapılan 11 adet konut 

kullanıcısının eski ve yeni evleri üzerinde detaylı gözlem ve saptama çalışması 

yapılmıştır. Bu evler belirli parametreler ile detaylı olarak incelenmiş olup konutların 

plan düzenine ilişkin detaylı bilgi tez ekinde verilmektedir (Ek-1). 

Geleneksel ve yeni konutların plan şemaları incelendiğinde ilk göze çarpan kapalı ve 

açık mekanların oranları ve işlevlerinde gözlenen farklılıktır. Araştırma kapsamında 
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11 konut kullanıcısının eski ve yeni konutlarındaki açık ve kapalı mekanların oranları 

saptanmıştır. Yeni konutların hepsi kapalı mekan kurgusu ile düzenlendiğinden 

konut planında balkon dışında açık veya yarı açık alanlara yer verilmemiştir. Yapılan 

incelemede balkonun seyir dışında başka bir işlevi olmadığı ve sadece bulunduğu 

odadaki kullanıcılara hizmet ettiği görülmüştür. 11 yeni konut üzerinde yapılan 

incelemede balkonun tüm konut alanı içindeki oranının yüzde 8 ile 13 arasında 

değiştiği saptanmıştır. Ortalama oran ise % 10 civarındadır.  

Đncelenen 11 adet geleneksel konutta, açık ve yarı açık mekanların toplam konut 

alanına oranının yüzde 20 ile yüzde 50 arasında değişkenlik gösterdiği saptanmıştır. 

Bununla birlikte, istisna olan büyük konak tipindeki konutlar hariç tutulduğunda 

ortalama olarak yüzde 35 oranı elde edilmektedir. Đki veya üç kattan oluşan 

konutlardaki hesaplama, sadece yaşamın daha çok geçtiği teras katları temel 

alınarak yapılmıştır. Bir yarı açık mekan olan eyvan, açık mekanlara dahil edilmiştir. 

Avlu katlarındaki açık alanlar ve damlardaki kullanılabilir açık alanlar hesaba dahil 

edilmemiştir. Daha önemli olarak kapalı mekanlar hesaplanırken geleneksel 

evlerdeki büyük alan kaplayan kalın duvarlar kapalı mekan içinde hesaplanmıştır. 

Duvarlar hariç tutulduğunda, açık mekanların sadece kapalı mekanlara oranı yüzde 

50 ve üzerindedir (Đlk hesaplamada açık alanların toplam konut alanına oranı 

alınmıştır). 

Araştırma kapsamında incelenen 11 adet geleneksel ve yeni konutun açık ve kapalı 

mekan plan çizimleri ile alan hesaplamaları EK-3’de verilmiştir.  

Araştırma kapsamında yapılan detaylı görüşme ile kullanıcılara yeni ve eski 

konutlarının plan düzenindeki rahatsızlıklarına ilişkin dolaysız sorular yöneltilmiştir. 

(Şekil 4.16-4.20) Anket ile aynı zamanda konut kullanıcılarına genel olarak yeni ve 

eski konuttan şikayet ettikleri konular sorulmuş ve dolaylı olarak plan düzeninden 

yakınmaları saptanmaya çalışılmıştır (Şekil 4.19-4.21). 

4.2.2.1.   Geleneksel evin plan düzenine ilişkin saptamalar 

� Mutfak, wc ve banyo gibi servis mekanlarının konfor düzeyine ilişkin 

rahatsızlıklar, geleneksel konutun plan düzeninde en fazla şikayet 

edilen konuları oluşturmuştur. Konutların ilk yapıldıkları zamanda 

geçerli olan yaşam şeklinin aile sistemindeki değişim ve teknolojinin 

etkisi ile değişime uğraması, bu mekanların boyut ve konfor olarak 

yetersizliklerini getirmiştir. Bu değişimler, yaşama birimi olarak 

isimlendirdiğimiz odaların ve mutfağın işlevinde de farklılaşmaya 

neden olmuştur. Elektriğin her eve girmesi ve sonrasında buzdolabı, 
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ocak, fırın gibi teknolojik cihazlarla yemek pişirilmesi ile mutfak gibi 

ayrı bir mekana gereksimin duyulmuştur. Büyük ölçekli olmayan 

geleneksel ev planlarında mutfak, avluda veya terasta yapılan eklenti 

ile çözülmeye çalışılmıştır. Yine benzer şekilde birkaç istisna dışında 

geleneksel evlerde banyo yoktur. Bugün de sürdürülen hamam 

kültürü sonucu, geleneksel evde geçmişte böyle bir mekana 

gereksinim duyulmamıştır. Ancak değişen yaşam biçimi ve teknolojik 

gelişme ile evlerde benzer konforun yaratılabilme olanağı sonucu 

banyo ev içine girmiştir. Tıpkı mutfak gibi banyolar da eklenti şeklinde 

ve odalardan kopuk olarak yapılmaktaydı. Helalar, koku nedeniyle 

avluda ve çoğu zaman avlu kapısı yanında, duvar nişinde 

çözülüyordu. Yaşama birimi ile doğrudan bir bağlantıya sahip 

olmayan mutfak, banyo ve helanın (kışın iklimsel konfor ve 

mahremiyet) gibi nedenlerle verdiği rahatsızlıklar, kullanıcıların 

geleneksel eve ilişkin şikayetlerinin başında gelmektedir. 

        

Resim 4.4 : Avlu duvarı nişi içindeki hela (solda); avlu girişinde hela (sağda) 

     

Resim 4.5 : Ana yapıya eklenti şeklindeki helalar 
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� Eklenti şeklinde küçük boyutlarda yapılan servis mekanları, çoğu 

zaman gerekli konfordan da yoksundur. Detaylı görüşmeye katılan 33 

konut kullanıcısından 30’u mutfak, banyo ve helanın yeterli konfora 

olmadığı konusunda birleşmişlerdir. Kiracı olarak yaşam veya miras 

ile mülkiyetin birden çok kişiye ait olması, konuttaki konforun 

artırılmamasının nedenidir.  Diğer yandan geleneksel ev sahiplerinin 

gelirleri çoğu tescilli veya tarihi özellik taşıyan konut yapılarını restore 

etmeye yetmemektedir. Anket yapılan 17 adet konut kullanıcısı, 

geleneksel evin bakımının masraflı olduğunu ve gelirlerinin 

yetmediğini ifade etmişlerdir.  

  

  

Resim 4.6 : Avlu ve terastaki eklenti ıslak hacim mekanları 

� Her ne kadar geleneksel evin dış kabuğu ısı kaybı açısından son 

derece iyi değerlere sahipse de yaşama biriminin planda sahip 

olduğu alan, günümüzde kullanılan standart oda boyutundan çoğu 

zaman oldukça büyüktür. Günümüzde standart hale gelmiş 260 ile 

300 cm. arasında değişen oda yüksekliğinin ideali yansıtıp 

yansıtmadığı başka bir tezin tartışma konusu ise de, geleneksel 

odanın 450-500 cm’ye varan yüksekliği, ısıtma açısından 

düşünüldüğünde iki kat büyüklüğündeki bir mekanı tariflemektedir. 

Yeni konutun hacim olarak yaklaşık dört katı büyüklüğündeki bir 
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odayı ısıtmak, ortalama aylık hane halkı gelirleri 1000-1500 YTL olan 

anket kullanıcıları için oldukça sıkıntı vericidir. Yapılan ankette 11 

konut kullanıcısı geleneksel evin yüksek tavanlı olması nedeniyle 

ısıtmanın zor olduğunu ifade etmiştir. 

                                                                

   

Resim 4.7 : Fiziksel konforu uygun olmayan mutfaklar 

         

Resim 4.8 : Fiziksel konforu uygun olmayan banyolar 
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Resim 4.9 : Yaşama birimi ve ısınma (solda); aynı odanın yüksek tavanı (sağda) 

� Mardin’de geçmişte, birçok ailenin bir arada yaşamasına dayalı geniş 

aile sistemi söz konusu iken, günümüzde ise artık çekirdek aile 

sistemi geçerlidir. Konut daha önce bütün olarak birden çok aile ile 

birlikte ortaklaşa kullanılırken, günümüzde genel olarak tek aile 

tarafından kullanım söz konusudur. Birden çok aileye barınma 

sağlayacak büyüklükteki geleneksel ev, günümüzde tek ailenin 

kullanımı için büyük gelmektedir. Bu durum ankete katılan 9 konut 

kullanıcının tercihlerinden de gözlemlenebilmektedir. Geleneksel 

konutta kullanıcıların en çok şikayet ettikleri konulardan birisi de 

%85’lik bir oranla, temizliğin zor ve zaman alıcı olmasıdır.  

18 Yanıt

10 Yanıt 

25 Yanıt

23 Yanıt

25 Yanıt

20 Yanıt

0 5 10 15 20 25 30

Oturma/misafir Odasının boyutları yeterli değil.

Oturma odası veya odaların yönü yanlış. Yazın
bunaltıcı veya kışın çok soğuk. 

 Mutfak dar veya küçük.

Mutfak şekil olarak kullanışsız yapılmış ve/veya
evdeki yeri yanlış. 

 Wc veya Banyo’ların yeri yanlış. 

Oda, ve/veya salon ve/veya banyo ilişkisinde
mahremiyet düşünülmeli.  

 

Şekil 4.16 : Geleneksel plan düzeni için kullanıcı yakınmaları  
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Şekil 4.17 : Eski kentteki konutta oda sayısı 

Anket çalışması ile incelenen yeni konutlarda oda sayısı yüzde 75’lik bir oranla 

“üç”tür. Geleneksel yerleşimde ise evler ağırlık olarak iki, üç ve büyük konutlarda 

5’ten çoktur (Şekil 4.17 ve 4.18).    

 

Şekil 4.18 : Yeni yerleşimdeki konutta oda sayısı 
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23 Yanıt

11 Yanıt

0 Yanıt  

21 Yanıt

22 Yanıt

18 Yanıt

4 Yanıt

28 Yanıt

17 Yanıt

5 Yanıt

9 Yanıt

11 Yanıt

30 Yanıt

30 Yanıt

0 5 10 15 20 25 30 35

Mutfak konfor yönü ile yetersizdi. 

Banyo ve wc konfor yönü ile yetersizdi.

Büyük ve yüksek tavanlı-kışın ısıtılması zordu. 

Bizim için çok büyük hale gelmişti.

Çok katlı-Merdivenler yorucu olmaya başladı. 

Bakımı masraflıydı. Gelirimiz yaşlanınca-
emekli olunca yetmemeye başladı.

Temizliği zor ve zaman alıcıydı. 

Çevre eski evlerden oluşuyordu. Mevcut
statümüze uygun değildi.

Sokaklar bakımsız veya pis hale gelmişti. 

Araba ile ulaşılabilir değildi. 

Çevrede yaşayanların eğitim düzeyleri
düşüktü. 

Yazın çok sıcak ve bunaltıcı idi.

Alan olarak küçük-yetersiz 

Wc ve/veya mutfak ve/veya banyoya açık
mekandan ulaşılması rahatsız ediciydi.

 

Şekil 4.19 : Geleneksel konut için kullanıcıların genel yakınma konuları (görüşme 
yapılan toplam kullanıcı sayısı 33’tür) 

4.2.2.2.   Yeni konutun plan düzenine ilişkin saptamalar 

� Kullanıcılar yeni konut plan düzeninde kapalı mekan kurgusundan 

rahatsızlıklarını belirtmişler ve iklimle başa çıkabilmek için eyvan, avlu 

ve teras gibi açık mekanlara arzu duyulduğunu ifade etmişlerdir. 

Konut kullanıcılarının en çok şikayet ettikleri konu, (32 kullanıcı ile) 

yaz mevsiminde yeni konutun çok sıcak ve bunaltıcı olmasıdır. Yeni 

konutun sıcak ve bunaltıcı olmasında malzeme, yapının yönü ve 

konumu gibi etkenler önemli ise de mekan kurgusu büyük önem 

taşımaktadır. Kapalı mekan kurgusuna dayalı bir planlama, yaz 

mevsiminde sıcaklığın mekan içinde daha da artmasına neden 

olmaktadır. Konut kullanıcılarının en çok rahatsız oldukları ikinci konu 

ise (28 kullanıcı ile) yazın damda veya terasta yatma olanağının yeni 

konutta olmamasıdır.  
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�  Kullanıcılar yapılan görüşmeler sırasında kapalı mekan kurgusundan 

ruhsal yönden çok rahatsız olduklarını ifade etmişlerdir. Yenişehir’e 

göç edip daha sonra tekrar dayanamayıp eski konutuna dönen 

kullanıcıların en önemli dönüş nedeni, yeni konutun kapalı mekan 

kurgusu olmuştur. Kullanıcılar, yeni konutta kendilerini hapsedilmiş 

gibi hissettiklerini belirtmişlerdir.  

7 Yanıt

14 Yanıt

2 Yanıt

4 Yanıt

6 Yanıt

1 Yanıt

2 Yanıt

8 Yanıt

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Balkonların boyutları çok dar ve yetersiz.

Mutfak dar veya küçük.

Balkonların yeri yanlış. Yazın bunaltıcı oluyor.

Balkonların yeri yanlış. Mahremiyet
düşünülmemiş.

Salon veya odalar arka cephede. Manzara
yok.  

Salon veya odalar arka cephede. Mahremiyet
düşünülmemiş. 

Dairenin teras, eyvan gibi açık alanlarla
ilişkisi yok. 

Daire tek yöne bakması nedeniyle sıcak
havada rüzgar elde edilmiyor. 

 

Şekil 4.20 :Yeni plan düzeni için kullanıcı yakınmaları 

� Kullanıcıların “plan düzeninde” rahatsızlık duydukları bir başka konu 

ise, balkon boyutlarındaki yetersizliktir. Yapılan ankette eski 

yerleşimde günlük eylemlerinde açık mekan kullanmaya alışmış 

konut kullanıcısının Yenişehir’de balkonları (diğer mekanlara göre 

öncelikli olarak) kullanmaması balkonların boyutlarındaki 

yetersizlikten ve kapalı mekan kurgusundaki konumlarından 

kaynaklanmaktadır. Geleneksel yerleşimde avlu, teras ve eyvan gibi 

açık-yarı açık mekanlar, Yenişehir’de olduğu gibi başka bir mekana 

iliştirilmiş nitelikte değildir; kimi zaman günlük işlerin yapıldığı 

alanlardır, kimi zaman çocuklar için oyun alanıdır. Günün farklı 

saatlerinde çalışma, dinlenme ve yatma farklı işlevlerini yerine 

getirirler.  Mardin’deki Geleneksel evlerin yüksek avlu duvarları ve 
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ovaya yönlenmesi sonucu ile sokağa kapalı yapısına karşın, insan 

ilişkileri açısından düşünüldüğünde Yenişehir’deki konutlarda olduğu 

gibi içine kapanık değildir. Bu tespit, yapılan anketteki (komşuluk 

ilişkilerinin büyük oranda eski yerleşimde çok daha iyi olduğu) sonuç 

ile paralellik göstermektedir. Konut kullanıcıları fiziksel olarak sokağa 

sırtını dönmüş olan Mardin geleneksel evinde yaşarken (yüzde 85’lik 

oranla) kendilerini özgür hissetmektedir. Buna karşın, sokağa açık 

yapısı olan yeni konutta ise (yüzde 76 oranla) kısıtlanmış 

hissetmeleri, mekan planlanması bakımından önemli bir bulgudur. 

� Konutların tek yöne bakması ve esintinin olmamasından 7 konut 

kullanıcısı rahatsız olmuştur. Detaylı olarak incelenen 11 konuttan 

6’sı bir katta 3 veya 4 daireden oluşan apartmanlarda bulunmaktadır. 

Bu dairelerin iki cephesi varken, kalan 5 daire üç yöne bakmaktadır. 

Evleri üç yöne de bakan konut kullanıcıları esinti yönüyle bir 

rahatsızlıkları olmadığından bu maddeyi seçmemişlerdir.  Buna ek 

olarak, (kaç yöne baktığını bilemediğimiz) ankete katılan diğer 

kullanıcılar arasındaki evleri üç yöne bakanları çıkartırsak sonucun 

oran olarak daha fazla çıkabileceği düşünülebilir. 

� 33 konut kullanıcından 6 tanesi evlerindeki balkonların yerlerinin 

görsel mahremiyet nedeniyle yanlış olduğunu düşünmektedir. Kültürel 

konfor başlığı altında mahremiyet olgusu ve Mardin Yenişehir’deki 

konut kullanıcıların balkonlar konusunda aldığı önlemler detaylı bir 

şekilde ele alınacaktır.  

� Yapılan ankette kullanıcıların dairelerinin ikisi dışında ön cephe 

olması nedeniyle, arka cepheye ilişkin mahremiyet kökenli 

yakınmaları ankette oran olarak yüksek bir değere ulaşmamıştır. 

Bununla birlikte, evleri arka cephede olan kullanıcılar rahatsızlıklarını 

ankette verdikleri yanıtlarla dile getirmişlerdir.  

Tadilatlar: 

Yeni konutlarda özellikle yandaki komşuya bakan ikinci balkonların yer kazanmak ve 

görsel mahremiyet nedenlerinden kapatılması başlıca rastlanan tadilatlardandır. 

Eski kentte ise banyo, mutfak ve wc mekanları için teras veya avluya eklenti 

yapılmasının en sık rastlanan tadilat olduğu daha önce belirtilmişti. .Kış mevsiminde 

soğuktan korunmak ve daha çok da alan kazanmak nedeniyle eyvanın kapatılması 
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diğer bir tadilat nedeni olarak gözlemlenmiştir. Görüşmede geleneksel evinde hiç 

tadilat yapmadığını bildiren kullanıcıların oranı en fazladır (Şekil 4.22). 

32

21

14

25

25

27

15

16

27

21

28

27

28

17

26

0 5 10 15 20 25 30 35

Yazın çok sıcak-bunaltıcı oluyor

Komşuluk ilişkileri yetersiz veya yok

Çok gürültülü 

Toprakla ilişkisi kesilmiş- Avlu gibi özel
mekanlar yok

Eyvan ve revak gibi günün her saatinde
sığınılabilecek gölgeli alanları yok

Alan olarak küçük-yetersiz 

Oto trafiği sorunu ve çevre gürültüsü var 

Geleneksel yiyecekler hazırlamak ve
depolamak için uygun mekanlar yok

Düğün, bayram ve taziye gibi geleneksel tören
ve kutlamalara uygun değil. 

Yaşlı veya çocukların zaman geçirmesine
uygun değil. 

Sokakları yazın çok sıcak ve bunaltıcı

Tavan çok korunumsuz, yazın üst katlar çok
sıcak oluyor.

Yazın teras veya damda yatma olanağı yok.

Duvarlar ince-sesler diğer odalara veya
dairelere gidiyor.

Bize ait teras ve avlu gibi açık alanları yok.

 

Şekil 4.21 : Yeni konut için kullanıcıların genel yakınma konuları (görüşme yapılan 
toplam kullanıcı sayısı 33’tür) 
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9 kişi

 8 kişi

 
3 kişi

5 kişi

4 kişi; 

10 kişi

12 kişi; 

0 2 4 6 8 10 12 14

Banyo Eklentisi

Mutfak Eklentisi

WC Eklentisi

Oda Bölünmesi

Eyvan Kapatılması

Kat Çıkılması

Değişiklik Yapılmayan

 

Şekil 4.22 : Geleneksel konutta kullanıcılar tarafından yapılan tadilatlar 

4.2.2.3.   Genişleyebilirlik olanaklarının değerlendirilmesi 

Genel olarak iki ve üç, nadiren de dört katlı olabilen geleneksel Mardin evinin çok 

katlılığı, geniş aile yapısından kaynaklanan büyüme isteği ile süreç içinde 

gerçekleşmiştir. Yatayda ve düşeyde büyümenin hangi koşullarda ve süreç içinde 

gerçekleştiği 3. Bölüm’de ele alınmıştı. Özetlemek gerekirse, geleneksel Mardin 

evinde, yeni bir yaşama birimine ihtiyaç duyulduğunda öncelikle parsel izin veriyorsa 

iki yaşam birimi arasına bir yarı açık mekan olan eyvanın eklenmesi ilkesi ile 

genişleme gerçekleşir. Parsel sınırları aynı eksende böyle bir genişleme için uygun 

olmadığında ise, genişleme için mevcut yapı bloğuna 90 derece açıda başka bir blok 

eklenir. Bu iki bloğun arasına dağılım mekanı amacı ile eyvan eklenir. Genişleme 

için parsel sınırlarının her iki yönde izin vermediği durumda ise, büyüme üst katta ve 

yeni yaşama birimlerinin eklenmesi ile düşeyde sağlanır.  

Yüzyıllardır devam eden konut yapımı sürecinde, eski kentteki alanın sınırlılığı ve 

geniş aile yapısının bir sonucu olarak yatay düzlemde boş alan kalmamıştır. 

Düşeyde ise komşunun doğal kaynaklara erişimi engellemeyecek dereceye kadar 

büyüme sağlanmıştır. Tez kapsamında incelenen yeni konutların plan şemalarında 

ise genişlemeye yönelik bir düzenleme yoktur ve konutların sahip oldukları alanlar 

da genişlemeye izin vermemektedir.  

Đncelenen geleneksel konutların büyük çoğunluğunda ise farklı dönemlerde yapıldığı 

gözlemlenen, yatayda ve düşeyde yapılmış ek yaşam birimleri veya ek binalarla 

genişleme sağlanmıştır. Genişleme, Hüseyin Özçelik ve Adnan Avuka evinde farklı 



 200 

dönemlerde sadece yatay düzlemde yaşama birimlerinin eklenmesi ile sağlanmıştır 

(Şekil 4.23). 

       

Şekil 4.23 : Hüseyin Özçelik ve Adnan Avuka konut planları 

Ercan Akikol, Mehmet Türkoğlu ve 10 nolu anket sahibinin evlerinde ise genişleme 

başka bir geleneksel binanın birleştirilmesi ile gerçekleştirilmiştir (Şekil 4.24 ve 

4.25). 

  

Şekil 4.24 : Ercan Akikol ve Mehmet Türkoğlu konut planları 

 

Şekil 4.25 :10 Nolu konuta ait zemin kat planı 
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Seyhan Bahadır evinde genişleme arsanın çok sınırlı olması nedeniyle düşeyde 

gerçekleşmiştir. Konut, oldukça küçük bir taban alanına sahip olmasına karşın biri 

yakın zamanda yapılmış 4 kata oturmaktadır (Resim 4.10). 

       

Resim 4.10 : Seyhan Bahadır evi ve düşeyde genişleme 

Geleneksel konuttaki mekansal genişleyebilirlik, belirli bir zaman sürecinde 

gerçekleşebilmesine karşın, yeni konut genişleme konusunda daha baştan katılığa 

sahiptir. Yeni konutta planlanırken genişleyebilirlik öngörülmediğinden konut yapım 

aşamasında arsa payları olabilecek en yüksek oranda kullanılmaktadır.  

Geleneksel yerleşimdeki konutun genişleyebilirliği, aynı konutta birkaç neslin bir 

arada yaşamasını sağladığından paylaşım kavramını öne çıkarmıştır. Öte yandan, 

aynı evde geçirilen çok uzun yıllar, çevreye sahiplenmeyi ve aidiyet oluşumunu 

getirmiştir. Aidiyet ve paylaşım gibi kavramların yeni konutta karşılıklarını 

bulmadıkları yapılan anket ile saptanmıştır. Bu konudaki kullanıcıların düşüncelerini 

gösteren istatistikler ilerleyen konularda ayrı bir başlık altında ele alınacaktır. 

4.2.2.4.   Konutun çocuk, yaşlı ve fiziksel engelli kullanıcılara      
   olan uygunluğu 

Kapalı mekan kurgusuna sahip yeni konut, daha çok evi belirli saatlerde kullanan 

çalışan ebeveynlerin işlevsel gereksinimleri ile biçimlenmektedir. Buna karşın yeni 

evin daha uzun süreli kullanıcıları olan ev kadınları, çocuklar, yaşlılar ve varsa down 

sendromu hastası gibi fiziksel veya zihinsel engelli aile bireyleri için, mekan 

organizasyonu ve mekansal tatmin bakımlarından ne kadar yeterli olduğu tartışma 

konusudur. Ülkemizdeki özürlü sayısı çeşitli kaynaklarca 8,5 milyon olduğu ifade 

edilmektedir. Bu özürlülerin çoğu zaman bir aile içinde yaşadığını düşündüğümüzde 

en az 32 milyon kişiyi dolaylı veya dolaysız etkileyen bir konu haline gelmektedir. Bir 

başka deyişle konu toplam nüfusumuzun yaklaşık yarısını ilgilendirmektedir. Bu 
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kadar büyük ölçekli bir sorun karşısında yürürlükteki imar yönetmelikleri ne konut 

ölçeğinde ne de kentsel alanları planlarken tasarımcılara ciddi bir yaptırım 

getirmemektedir.  

Tezin bu bölümünde konut ve kentsel tasarım aşamasında Ülkemizde yok sayılan 

bu kullanıcılara yönelik olarak bir performans değerlendirmesi kurgusunda 

oluşturulmaya çalışılan anketin sonuçları iletilecektir. Tez kapsamında yapılan alan 

çalışması kapsamında yapılan ankette kadın konut kullanıcıların görüşleri mümkün 

olduğunca genelden ayrı bir şekilde analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu bölümde, 

çocuk, yaşlı ve fiziksel engellilerin yaşadıkları fiziksel ve ruhsal sorunlara ilişkin 

kendilerini en iyi gözlemleyen aile bireylerinin görüşleri aktarılacaktır.  

Görüşmede kullanıcılara , “eski konut yaşlılara uygun yaşam biçimi sunuyor mu?” 

sorusu yöneltilerek genel bir değerlendirme yapmaları istenmiştir. Kullanıcılar, 

geleneksel konutu yüzde 70 oranda yaşlılar için uygun bulmuşlardır. Yeni konutu 

yaşlılar için uygun bulanların oranı ise yüzde 45’e inmiştir (Şekil 4.26 ve 4.27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.26 : Genel olarak geleneksel yaşlılara uygunluğu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.27 : Genel olarak yeni konutun yaşlılara uygunluğu 

GELENEKSEL KONUT YAŞLILARA UYGUN MU?

EVET; 
23 kişi; 

70%

HAYIR; 
10 kişi; 

30%

YENĐ KONUT YAŞLILARA UYGUN MU?

EVET; 
15 kişi; 

45%

HAYIR; 

18; 55%
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Konut kullanıcılarına geleneksel evde yaşlıların yaşamları ile ilgili olarak verilen 

olumlu ve olumsuz saptamalara katılıp katılmadıkları sorulmuştur. Yaşlıların “evin 

avlu ve teras gibi açık mekanlarında daha iyi vakit geçirebildikleri” yargısı ile “yazın 

eyvan, teras ve avlularda sıcaktan daha az etkilendikleri” yargısına katılım oranı 

yüzde 97 olmuştur. Onların geleneksel evde, zaman geçirmelerine yardımcı olan 

torunlara bakmak, kış hazırlıkları yapmak gibi sürekli bir uğraşın olduğunu 

düşünenlerin oranı yüzde 88 iken,  evin fiziksel konforunun yaşlılar için daha kötü 

olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 85’dir (Şekil 4.28). Görüşme yapılan kullanıcılar 

bu soruyu kış koşullarında evi ısıtmak, temizlik-bakım zorluğu ve eklenti servis 

yapılarının fiziksel konfor olarak algılayıp cevaplamışlardır. Merdivenli sokakların 

yaşlılar için uygun olmadığı konusundaki yargıya katılımın azlığı ilk bakışta 

yadırganabilir. Bununla birlikte, geleneksel yerleşimde yaşayan yaşlılarla sohbet 

edildiğinde dik merdivenlerin onların yaşamında çok önemli bir sorun oluşturmadığı 

saptanmıştır. Bu sonuçlardan, geleneksel evin sağladığı mekan nitelikleri açısından 

yaşlılar için uygun olduğunu, ancak bazı konutların bakıma ihtiyacı olması ve büyük 

evin temizliğinin zor ve zaman alıcı olması nedeniyle uygun olmadığı sonucu 

çıkarılabilir.  

5 Yanıt

32 Yanıt

29 Yanıt

32 Yanıt

28 Yanıt

5 Yanıt

0 5 10 15 20 25 30 35

Merdivenli sokaklar onlar için yorucu oluyordu.

Evin fiziksel konforu ile yaşlılar için daha kötüdür. 

Yaşlılar evin avlu ve teras gibi açık mekanlarında
daha iyi vakit geçirebiliyordu. 

Onların zaman geçirmeleri için  evde sürekli bir
uğraş oluyordu.Kış hazırlıkları.Torunlara bakmak.

Acı kahve yaparlardı.

Yaşlılar yazın eyvan, teras ve avlularda sıcaktan
daha az etkileniyordu.  

Yazın çarşıya giderken abbara ve evlerin avlu
duvarlarının gölge alanları yardımcı oluyordu.

 

Şekil 4.28 : Yaşlılar ve konut ile ilgili saptamalara katılım (geleneksel konut-
görüşme yapılan toplam kullanıcı sayısı 33’tür) 
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30 Yanıt

24 Yanıt

22 Yanıt

29 Yanıt

30 Yanıt

27 Yanıt

27 Yanıt

4 Yanıt

0 5 10 15 20 25 30 35

Yakın bir marketten fazla yorulmadan alışveriş
yapabiliyorlar.

Evin konforu yaz-kış klima ve ısıtıcılarla ile
yaşlılar için daha iyi. 

Apartmandaki yüksek merdivenler yaşlılara
uygun değil.

Yaşlıların vakit geçireceği bir uğraş için ayrılmış
bir alan yok. 

Yazın apartman dışında sıcaktan etkilenmeden
oturabilecek bir yer yok.   

Çarşıya giden sokaklar yazın çok bunaltıcı
oluyor. 

Evin manzarası olmadığı için evde oturmak
canları sıkılıyor.

Klima yaşlılar için zararlıdır.Romatizmaya iyi
gelmez.Başağrısı ve sinizüt yapar.Vucutları

tutuluyor.(açık uçlu kullanıcı görüşü)

 
Şekil 4.29 :  Yaşlılar ve konut ile ilgili saptamalara katılım (yeni konut)  

“Yakın bir marketten fazla yorulmadan alışveriş yapabiliyorlar” ve “yazın apartman 

dışında sıcaktan etkilenmeden oturabilecek açık bir alan yok” yargıları, yeni konut 

için yüzde 91 oranla kullanıcılar tarafından en çok uzlaşılan madde olmuştur. 

Yaşlılar için ne konut içinde ne de yakın çevrede vakit geçirilebilecek açık bir alanın 

planlanmaması, çarşıya giden sokakların yazın çok bunaltıcı olması ve 

apartmandaki yüksek merdivenler Yenişehir’de yaşayan yaşlıların diğer önemli 

sorunları olarak görülmektedir. Yeni konutun yaz-kış klima ve ısıtıcılarla ile yaşlılar 

için daha iyi olduğu düşünülmektedir. Bu yargıya katılım oranı yüzde 73’tir.  

Araştırma kapsamında hazırlanan ankette yeni ve geleneksel konutun fiziksel engelli 

konut kullanıcılar için, uygun yaşam biçimi sunup sunmadığı sorulmuştur. 3 adet 

kullanıcı ailelerinde fiziksel engelli birey olduğunu söyleyerek anket sorusuna yanıt 

vermişlerdir. Kullanıcılardan birinin çocuğu spastik, bir diğerinin oğlu trafik kazası 

sonunda bir tarafı felç olmuş ve sonuncusunun babası ise Parkinson hastasıdır. Üç 

anket katılımcısı da fiziksel konfor ve erişebilirlik açısından geleneksel konutun 
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engeliler için uygun olmadığını, yeni konutun ise uygun olduğunu düşünmektedir. 

Fiziksel engellilerin yeni ve eski konut için yapılan saptamalara katılımları Şekil 4.30 

ve 4.31’daki grafiklerde gösterilmektedir.  Buradan genelleme yapmak için yeterince 

kişinin görüşü olmasa da evinde fiziksel engelli olan bir kullanıcının ifade ettiği gibi 

yeni konut fiziksel konfor olarak uygun olsa da ruhsal olarak uygun olmadığı sonucu 

çıkarılabilir.  

               

GELENEKSEL KONUT & ENGELLĐLERE UYGUNLUK 
(Sadece evinde engelli olan üç konut kullanıcısı ile yapılan anket)

3 kişi

3 kişi

2 kişi

3  kişi

2 kişi

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Teras, avlu ve eyvan gibi açık ve yarı açık alanlarda
ruhsal yönden daha mutlular.

Yazın, teras, avlu ve eyvan gibi açık ve yarı açık
alanlarda fiziksel konfor bakımından daha mutlular.

Manzara onları daha mutlu kılıyor.

Konut içindeki merdiven işlerinde başkalarına
bağımlı kılıyor.

Sokaklardaki yokuşlar ve merdivenler onlar için
engel. 

 
Şekil 4.30 : Fiziksel engelliler ve konut ile ilgili saptamalara katılım (geleneksel 

konut) 

YENĐ  KONUT & ENGELLĐLERE UYGUNLUK
(Sadece evinde engelli olan üç konut kullanıcısı ile yapılan anket)

1 kişi

2 kişi

2 kişi

3 kişi

3 kişi

3 kişi

3 kişi

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Evin konforu yaz-kış klima ve ısıtıcılarla ile
engelliler için daha iyi. 

Çarşıya erişimleri daha kolay.

Mevsim şartları nedeniyle kapalı alanlara
bağımlı kalmak mutsuz ediyor. 

Apartmandaki merdivenler onları eve bağımlı
kılıyor. 

Eve bağımlı kılan engelli manzaranın da
eksikliğinde mutsuz oluyor. 

Sokaklardaki yüksek kaldırımlar ve tehlikeli
trafik büyük sorun.

Fiziksel olarak uygun, ancak ruhsal olarak
değil.(açık uçlu soru şeklinde kullanıcı görüşü)

 
Şekil 4.31 : Fiziksel engelliler ve konut ile ilgili saptamalara katılım (yeni konut) 
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Araştırma kapsamında yapılan anket ile geleneksel ve yeni konutun diğer bir 

kullanıcı olan çocuk için uygunluğu sorgulanmıştır. Katılımcıların yüzde 76’sı 

geleneksel konutun genel anlamda çocuklar için daha uygun olduğunu, yüzde 60’lık 

bir oranla da yeni konutun çocuk için uygun olmadığı belirtmişlerdir (Şekil 4.32). 

  

GELENEKSEL KONUT

25 KĐŞĐ; 
 %  76

8 KĐŞĐ;  
%   24

0 5 10 15 20 25 30

EVET

HAYIR

 

       

YENĐ KONUT

 
13 kişi;
% 39

 
20 kişi;
% 61

0 5 10 15 20 25

EVET

HAYIR

 
Şekil 4.32 : Genel anlamda geleneksel ve yeni konutun çocuklara uygunlukları 

                   

ESKĐ KENTTE  SOKAKLAR, ÇOCUKLAR ĐÇĐN 
GÜVENLĐ MĐ?

EVET; 
29 kişi; 

88%

HAYIR; 

4 kişi; 12%

 

                         

YENĐŞEHĐRDE SOKAKLAR, ÇOCUKLAR ĐÇĐN 
GÜVENLĐ MĐ?

EVET;

 9 kişi; 27%

HAYIR; 
24 kişi; 

73%
 

Şekil 4.33 : Eski ve yeni kentteki sokakların çocuklar için güvenliği konusunda 
kullanıcı değerlendirmesi 
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Konut kullanıcıları yüzde 88’lik büyük bir oranla eski kentteki sokakların 

çocuklar için güvenli olduğunu, Yenişehir’deki sokakların ise yüzde 73 oranla 

güvensiz olduğunu ifade etmişlerdir (Şekil 4.33). 

       

Resim 4.11 : Eski kentte sokakta ve avluda-terasta oynayan çocuklar 

Geleneksel yerleşimde çocukların nerede oynadıkları sorulmuş ve yüzde 47’lik 

oranla avluda, yüzde 37’lik oranla da sokakta oynadıkları saptanmıştır. Yerinde 

yapılan gözlemler bu sonuçları doğrulamaktadır (Şekil 4.34). 

 

Şekil 4.34 : Geleneksel yerleşimdeki çocukların oyun yerleri 

Yenişehir’de ise çocukların oynadıkları yer konusunda tam bir uzlaşmanın olmadığı 

görülmektedir. Yeni yerleşimde çocuklar yüzde 26’lik oranla evde, yüzde 24’lük 

oranla apartman bahçesinde, yüzde 22’lik oranla sokakta ve yüzde 14’lük oranla da 

boş arsalarda oynamaktadır. Çocuk parkında oynayan çocuk oranının yüzde 14’de 

kalması, kullanıcıların Yenişehir’le ilgili çocuk parkı yetersizliği konusundaki 

yakınmalarını doğrulamaktadır (Şekil 4.35). 

Geleneksel konutla ilgili olarak konut kullanıcılarına, çocukların buradaki yaşamları 

ile ilgili verilen olumlu ve olumsuz yargılara katılıp katılmadıkları sorulmuştur. Konut 

kullanıcılarının yüzde 100’ü çocukların açık ve yarı açık alanlarda ruhsal yönden 

bunalmadan oyun oynayabildiklerini, yüzde 97’si ise komşu şikayeti olmaksızın 

çocukların özgürce koşturabildiklerini ifade etmişlerdir. Kullanıcıların tanıdığı-

güvendiği komşularının çocukları ile sokakta oynadığını belirtenlerin oranı yüzde 91 
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ile oldukça yüksektir. Olumsuz bir yargı olan eski yerleşimde oyun oynayabileceği 

parklar ve spor alanları olmadığına katılım oranı yüzde 67’dir. Yapılan gözlemlerde 

eski kentte çocuk parkının olmadığı saptanmıştır (Şekil 4.36).  

 
Şekil 4.35 : Yenişehir’de çocukların oyun yerleri 

2 kişi;%6

30 kişi;%91

33 kişi;%100

32kişi;%88

22 kişi;%67

0 5 10 15 20 25 30 35

Onların oyun oynayabileceği parklar ve spor
alanları yok. 

Komşu şikayeti olmaksızın özgürce
koşturabiliyorlardı.

Açık ve yarı açık alanlarda ruhsal yönden
bunalmadan oyun oynayabiliyordu. 

Bizim tanıdığımız-güvendiğimiz komşuların
çocukları ile sokakta oynuyorlardı.

Terastan ve merdivenlerden düşebiliyorlardı.
Böcek sokmaları olabiliyordu.(açık uçlu-kullanıcı

görüşü)

 

Şekil 4.36 : Geleneksel konutta çocuk ve konut ile ilgili saptamalara katılım 
                  (görüşme yapılan toplam kullanıcı sayısı 33’tür) 

Kullanıcılardan Yenişehir’deki yeni konut için verilen benzer yargıları 

değerlendirmeleri istenmiştir. Buna göre, en fazla katılım yüzde 94’lük bir oranla 

“açık ve yarı açık alanlar olmadığından çocuklar ruhsal yönden evde bunalıyorlar” 

yargısı elde etmiştir. Olumlu bir yargı olan yeni konutta çocuklara ait bir odanın 

olması yüzde 91 orana sahip olurken, olumsuz bir yargı olan çocuğun komşu 

şikayeti olmaksızın özgürce koşturamaması yüzde 85 orana sahip olmuştur. Yeni 

semtte çocuklar için yetersiz olsa da çocuk parkları ve spor alanları olması yüzde 

61, çocukların küçük evde gözlerinin altında olması yüzde 55’lik oranla olumlu; 

tanımadıkları-güvenmedikleri komşuların çocukları ile sokakta oynaması yüzde 

55’lik oranla olumsuz yargılar olmuştur (Şekil 4.37). 
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18 kişi

30 kişi

20kişi

11kişi

28 kişi

31 kişi;

18 kişi

0 5 10 15 20 25 30 35

Onlar küçük evde gözümüzün altında. 

Burada kendilerine ait bir odaları var.

Yeni semtte onlar için çocuk parkları ve spor
alanları var.

Onların oyun oynayabileceği parklar ve spor
alanları yok. 

Komşu şikayeti nedeniyle evde özgürce
koşturamıyorlar.

Açık ve yarı açık alanlar olmadığından 
ruhsal yönden evde bunalıyorlar.

Bizim tanımadığımız-güvenmediğimiz
komşuların çocukları ile sokakta oynuyorlar.

 

Şekil 4.37 : Yeni konutta çocuk ve konut ile ilgili saptamalara katılım  

4.2.2.5.   Mekansal Tatmin-Zenginlik   

Araştırma kapsamında yapılan detaylı görüşmede konut kullanıcıların önemli bir 

bölümünün eski yerleşimde çok mutlu oldukları anlaşılmakta, buna karşın yeni 

yerleşim için verdikleri yanıtlarda nötr bir tavır sergiledikleri gözlemlenmiştir. 

Đnsanların konut içinde mutlu olmalarında eylemlerin geçtiği mekanların katkısını 

araştırmak için, görüşme sırasında konut kullanıcılarına; 

� mekanda geçen eylemlere bağlı olarak mekan tercihlerini,  

� doğrudan en çok sevilen mekanların isimlerini ve  

� bütün olarak konut tipine yönelik tercihlerini sorgulayan sorular yöneltilmiştir.   

Detaylı görüşme çerçevesinde yapılan anket kapsamında kullanıcılardan  

“geleneksel konutta sizi en çok etkileyen, özlem duyduğunuz özellik nedir?” 

sorusuna verilen seçeneklerden üç adedini öncelik sırasına göre belirlemeleri 

istenmiştir. Bu soruya kullanıcıların büyük çoğunluğunun bir seçenekte hemfikir 

olması bize çok önemli bir tasarım verisi olabilecek bilgiyi vermiştir. 33 Konut 

kullanıcısının 20’si (yüzde 67’lik bir oranla) birinci tercih olarak “yazın damda 

uyumayı” özlediklerini ifade etmişlerdir. Đkinci veya üçüncü tercihleri eklediğimizde 

bu sayı 27’e çıkmaktadır.  Kullanıcılarla yapılan sohbet sırasında yazın damda 

uyumak eyleminin salt fiziksel konfor amaçlı tercih edilmediği ifade edilmiştir. 

Kullanıcılar, damda gökyüzünü seyrederek uyumak eylemini daha çok ruhsal haz 

almak için tercih etmektedir. Açık havada dinlenmeye, uyumaya veya ev işi 
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yapmaya izin veren avlu, teras, eyvan veya dam gibi mekanlar, fiziksel 

gerekliliklerinin yanı sıra mekansal tatmin veya mekansal zenginlik işlevleri ile bölge 

için önemli mekanlardır.  Bu seçeneğe en yakın ortak özlem duyulan özellikler 12 

yanıt ile komşuluk ilişkileri ve 11 yanıt ile “geniş aile ilişkileri” olmuştur. “Düğün ve 

bayram kutlamaları” ile “eyvan ve revaktaki gölgeli alanlar” için 10 yanıt ile aynı 

oranla tercih edilirken, bunu 9 yanıt ile oranla avluda yaşam ve 8 yanıt ile oranla 

manzara izlemektedir.  

12 Yanıt

 11 Yanıt

 3 Yanıt

 8 Yanıt

9 Yanıt

10 Yanıt

5 Yanıt

27 Yanıt

10 Yanıt

0 5 10 15 20 25 30

Eyvan ve revaktaki gölgeli alanlar

Yazın damda uyumak 

Komşuluk ilişkileri

Geniş aile ilişkileri

Sokakta sohbet 

Manzara

Avluda yaşam

Düğün, bayram kutlamaları

Yöresel yiyecekler hazırlanması

 

Şekil 4.38 : Geleneksel konutta kullanıcıların en çok özledikleri eylemleri  

Geleneksel konutta kadın konut kullanıcılarının en çok özlem duydukları eylemler 

genelden ayrı bir şekilde analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda yapılabilecek genel 

bir değerlendirme olarak, kadınların (yeni konutta aynı kalite ile bulamadıkları) insan 

ilişkilerine önem verdikleri savı çıkartılabilir. Eski ile yeni konutun kültürel yönden 

karşılaştırılması, her iki yaşam deneyimine sahip konut kullanıcılarına yaptırmak 

hedeflenmiştir. Buna göre, 8 kadın kullanıcıdan, 5 yanıt geniş aile ilişkileri, 4 yanıt 

düğün, bayram kutlamaları ve 3 yanıt da komşuluk ilişkilerine özlem için gelmiştir 

(Şekil 4.39).  

Kullanıcıların verdiği yanıtlardan geleneksel konuttaki avlu, teras, sokak kapısı önü 

gibi yeni kentte olmayan mekanların sosyal iletişim için uygun ortam yarattığı 

sonucu çıkarılabilir.  



 211 

 
Şekil 4.39 : Geleneksel konutta en çok özlem duyulan özellikler (kadın) 

1  Yanıt
2  Yanıt

22  Yanıt

17  Yanıt

10 Yanıt

7  Yanıt7 Yanıt

0

5

10

15

20

25

Oda Teras Dam Eyvan Avlu Sokak
kapısı önü

Revak

 

Şekil 4.40 : Geleneksel konutta en çok sevilen mekan (genel) 

Bir başka soru ile konut kullanıcılarından geleneksel konutta en çok sevilen iki 

mekanı sırası ile belirlemeleri istenmiştir. Kullanıcıların en çok tercih ettikleri iki 

mekan sırası ile 22 yanıt ile avlu ve 17 yanıt ile oranla eyvan olmuştur (Şekil 4.40). 

Anket yapılan kullanıcıların 13 adedinin eski evinde eyvan olmaması nedeniyle 

sadece eyvana sahip konutlar ayrıca değerlendirilmiş ve bu değerlendirmede 16 

yanıtla eyvan en çok sevilen mekan olmuştur. Avlu ise 14 yanıt oranla ikinci en çok 

sevilen mekan olurken sırası ile 4 yanıtla dam ve 3 yanıtla teras diğer sevilen 

mekanlardır (Şekil 4.41). Konut kullanıcıların en çok sevdikleri mekan sıralamasında 
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ilk dört mekanın da açık veya yarı açık mekan olması bu analizlerde dikkat çeken 

önemli bir bulgudur.  

Konut kullanıcılarına eski konutlarına yönelik olarak “düzenli bakım, temizlik ve 

restorasyon için yeterli parasal kaynağınız olsa, Yenişehir’de yaşamayı tercih eder 

miydiniz?” sorusu ile kullanıcıları maddi olanak ve gelir seviyesi gibi önyargıya 

neden olabilecek düşüncelerinden uzaklaştırmak hedeflenmiştir.  Soruya verilen 

yanıtlar ve oranlarına bakıldığında böyle bir sorunun gerekliliği çarpıcı şekilde ortaya 

çıkmıştır. Böyle bir olanak ile Yenişehir’de yaşayan konut kullanıcılarının yüzde 79’u 

eski yerleşimde yaşayacaklarını belirtirken, yine de Yenişehir’de kalırım diyenlerin 

oranı ise yüzde 21’de kalmıştır (Şekil 4.42). 8 kadın kullanıcıdan 7’sinin eski 

yerleşimde yaşayacağını ifade etmesi çok önemli bir bulgudur. Kadınların anket 

kapsamındaki birçok soruda genele aykırı hareket ederek yeni yerleşim lehinde 

görüş bildirmesine karşın bu yaptıkları tercih, kaygı ve beklentilerinin tespiti yönünde 

önemli bir ipucudur.  Yenişehir’de ısrar eden 5 kullanıcıdan 2’sinin gelir seviyesi 

anket ortalamasının en az 4 katıdır ve eski yerleşimde, Yenişehir’deki rahat ve lüks 

yaşantılarını bulamayacakları kaygısını taşımaktadırlar. Diğer iki kullanıcı ise 

Yenişehir’deki yaşam biçimine alıştıklarını ifade etmektedir. Emekli olan bu iki 

kullanıcının da gündüz saatlerinde eski kentteki taş bir lokalde zaman geçirmeyi 

tercih ettikleri bir gözlem olarak belirtilmelidir.  
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Şekil 4.41 : Geleneksel konutta en çok sevilen mekan (sadece eyvanlı konutlar) 
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Şekil 4.42 : “Eski evin restorasyonu ve bakımı için yeterli kaynak olsa Yenişehir’de 

oturur muydunuz?” sorusuna kullanıcı yanıtları 

Eski kentte yaşamak istediklerini belirten kullanıcılara bunun nedeni sorulduğunda, 

belirli bir ağırlıkta yoğunlaşmayan farklı yanıtlar gelmiştir. Açık uçlu soru cevap 

tekniğinin kullanıldığı soruda, eski kentin yaşam biçimine alışkın olmak diğer şıklara 

göre öne çıkmıştır. Komşuluk ilişkileri, aidiyet ve havasının temiz olması diğer eşit 

ağırlıklı nedenlerdir (Şekil 4.43). 

 
Şekil 4.43 : Restorasyon ve bakım için yeterli kaynak verilirse geleneksel evde 

oturmak isteyenlerin nedenleri 

Eski kentte yaşamış ve çeşitli nedenlerden yeni yerleşime göç etmiş kullanıcıların 

her iki kentteki konut ve yaşam biçimi deneyiminden sonra mekansal tercihlerinin 

nasıl oluştuğu, tez kapsamında yapılan bir anket sorusu ile değerlendirilmek 

istenmiştir. “Yeterli paranız olsa Mardin’de nasıl bir konut yaptırmak isterdiniz?” 

sorusu ile bir üst soruda olduğu gibi kullanıcıların sahip olduğu maddi kaynaklı 

önyargılardan arındırılması hedeflenmiştir.  
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Şekil 4.44 : Mardin bölgesinde arzu edilen konut tipi 

Alan çalışması kapsamında anket yapılan konut kullanıcılarının yüzde 97’si şu anda 

oturdukları apartman daireleri yerine müstakil evlerde oturmak istediklerini 

belirtmişlerdir. Mardin’deki konut kullanıcılarının tercihini belirleme yönüyle çok 

önemli bir tasarım verisi olabilecek olan soruya, kullanıcılarının yüzde 73’ünün 

“geleneksel planlı müstakil bir ev” olarak yanıt verdiği görülmüştür. Kullanıcıların 

yüzde 24’ü ise “modern planlı müstakil bir evi” tercih etmiştir. Kadın konut 

kullanıcıların eğilimi de genel ile paralellik göstermektedir. Kadın kullanıcılar yüzde 

75 oranla müstakil geleneksel plan tipli konut yaptırmak istediklerini belirtmişlerdir. 

Bu sonuçlardan, yüzyıllardır aynı mekansal tercih ile günümüze kadar gelebilen 

geleneksel Mardin konutu ve yerleşiminin günümüzde de Mardin halkı için tercih 

sebebi olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 4.44). 

4.2.3.   Fiziksel çevre konforu bakımından değerlendirilme 

Manioğlu, iklimle dengeli sürdürülebilir bir tasarım için gerekli tasarım 

parametrelerini; 

� Yerleşme Ölçeğinde; “yer seçimi ve bina aralıkları”,  

� Bina Ölçeğinde; “bina formu”, ve “hacim organizasyonu” olarak 

� Yapı Elemanı Ölçeğinde de ise; “bina kabuğu” şeklinde  

üç farklı ölçekte ele almıştır (Manioğlu, 2007). 

Buradan hareketle alan çalışması kapsamında “iklimle” ilgili olarak kullanılacak 

parametreler; 

� Yerleşim dokusu: “yer seçimi” ve “bina aralıkları”  (sık veya seyrek 

yerleşim dokusu) 
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� Bina Ölçeğinde: “binanın formu”, “binanın yönü” ve “bina kabuğu”,  

olarak belirlenmiştir.  

Bir konut yapısını (tek yapı ölçeğinde etkili olan ve çoğu kez de sadece iklimsel 

koşullarla ilişkili olan parametreler yönüyle değerlendirmek), yapının sahip olduğu 

fiziksel çevre konforu ölçmek için elde çoğu kez yeterli olmayabilir. Yerleşim dokusu 

ve bina ölçeğinde iklime ilişkin etkili olan parametrelerin yanında, yapının bulunduğu 

arsa ile ilgili olan (yer şekli yönüyle uyumu, konumu ve yönlenmesi gibi) ilişkileri ve, 

içindeki mekanlarda hissedilen gürültü düzeyi, aydınlatma seviyesi ve hava kalitesi 

gibi diğer yapı fiziği açısından önemli olan parametreler de fiziksel konfor için çok 

etkili olabilmektedir.  Bu nedenle, fiziksel çevre konforu açısından etkili olan 

parametreleri üç bölümde incelemek mümkündür:  

a. Đklime Đlişkin Parametreler  

� Yerleşim Dokusu Ölçeği  

� Bina Ölçeği (Bina formu ve mekan düzeni; bina yönü ve bina kabuğu; 

yapı malzemesi) 

b. Yer Şekline Göre (Topografya) Tasarım Parametreleri (Arazinin Eğimi, 

Yönü ve Binanın Konumu) 

c. Yapı Fiziği Yönüyle Diğer Tasarım Parametreleri 

� Ses 

� Aydınlatma 

� Hava Kalitesi 

4.2.3.1.  Đklime ilişkin parametreler-yerleşim dokusu ölçeği: 

Geleneksel Mardin kent dokusu, içinde bulunduğu sıcak-kuru (hot-arid) iklim 

bölgesinde görülen yoğun ve sık doku özelliklerini yansıtacak şekilde oluşmuştur. 

Kuru-sıcak iklim bölgesinde yapıların dış yüzeylerini doğrudan gelen güneş 

ışınlarının etkisinden korumak temel stratejidir ve bu nedenle yerleşim dokusu sık ve 

yüksek yoğunluğa sahiptir. Konut yapılarının yer yer bitişik düzende ve/veya çok az 

olan bina aralıkları ile doku içinde yerleştiği gözlenir. Bu şekilde bir doku oluşumu 

konutların birbirlerini perdeleyerek güneşin direkt etkisinden korunmalarını sağlar. 

Diğer yandan, yerleşim dokusu içinde sıkça rastlanan bitişik düzen yapılaşma, 

binaların dış yüzeyleri küçülterek iç mekan ısı kaybının azalmasını sağlamaktadır.  

Mardin’deki yerleşim dokusunun iklimsel nedenlerle sahip olduğu kompakt yapısı 

sıcak-kuru iklim bölgesindeki yerleşmelerin ortak özelliklerindendir (Resim 4.12).  
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Yüksek avlu duvarları ve doku içinde dar bina aralıkları ile konutların yerleşimi, yaz 

mevsimi koşullarında olduğu kadar kış mevsim koşullarında da fiziksel konfor 

açısından (sert rüzgarları engelleyerek) yarar sağlar. Mardin geleneksel yerleşiminin 

kompakt yapısı, seyrek bir yerleşime göre kış aylarında doku içersindeki ısının 

birkaç derece artmasını getirir. 

Mardin’in yeni yerleşim bölgesi olan Yenişehir semtinde uygulanan imar planı, sıcak-

kuru iklim bölgesinin koşulları dikkate alınarak oluşturulamamıştır. Ülkemizde geçerli 

olan mevcut imar mevzuatı böyle bir bölge ayrımına göre oluşturulmadığından her 

kentte aynı mantıkla üretilen imar plan koşulları geçerli olmaktadır. Bu mevzuatla 

ortaya çıkan imar planlarında topoğrafik koşullar dikkate alınmamakta ve manzara, 

yönlenme ve uygun bina aralıklarının bırakılması gibi tasarım kriterlerinin yaptırım 

anlamında karşılıkları bulunmamaktadır. Halen uygulanmakta olan imar planları, tek 

bir apartman için yapılabilecek küçüklükte üretilen imar parsellerinin genellikle 

ızgara sistemli olarak yan yana getirilmesi temel mantığı ile elde edilmektedir 

(Resim 4.13). Doğal kaynaklara erişim düşünüldüğünde oldukça yetersiz olan konut 

blokları arasındaki mesafeler ve trafik yol ağının belirlediği tanımlamalarla ortaya 

çıkan yerleşim dokusu için fiziksel konfor yönüyle bir uyum beklemek daha baştan 

mümkün olamamaktadır.  

 

Resim 4.12 : Aynı iklim kuşağında yer alan Şanlıurfa’da sık dokuya sahip 
geleneksel yerleşim (kaynak:http://www.alpalper.com, ekim 2008) 
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Resim 4.13 : Yenişehir’den genel bir görünüm  

Yenişehir semtinde uygulanan imar planına ve sonuçta ürün olarak ortaya çıkan 

yapılanmanın hemen hemen aynısına, Ülkemizin soğuk veya ılıman iklim koşullarına 

sahip başka bir bölgesindeki bir kentte rastlamanın mümkün olduğu çeşitli konular 

incelenirken vurgulanmıştı. Bu tip bir imar planı, genellikle ayrık yapı düzeninde olan 

orta yoğunlukta bir yerleşmeyi ortaya çıkarmaktadır. Orta yoğunluktaki Mardin 

Yenişehir yerleşimi, fiziksel konfor bakımından Mardin iklimine uygun değildir. Böyle 

bir doku yapısında, ayrık düzendeki apartman bloklarının daha çok yüzeyi direkt 

güneş ışınlarına maruz kaldığından ısı kaybı veya kazancı daha çok olmaktadır. Bu 

durum, yaz aylarında konut içindeki ısının yükselmesine neden olduğu için fiziksel 

konforu da olumsuz etkilemektedir. Diğer yandan, yaz mevsiminde toprak 

seviyedeki hava sıcaklığı, (çevredeki ısısı yüksek alanlardan yansıyan güneş ışınları 

nedeniyle) özellikle öğle saatlerinde daha fazla yükselmektedir. Halbuki radyasyon 

yolu ile alınan yüksek ısı sık ve yoğun dokuya sahip yerleşimlerde dar ve her iki 

yandan yüksek avlu duvarları ile çevrili olan yol seviyesinde değil, ancak dam 

seviyesinde söz konusudur.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.45 : Kış aylarında zemin ve şehir sıcaklığının 07-07 saatleri arasındaki 
günlük değişim, (Çukurçayır, 2008)  
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Mardin kentsel sit alanında sık bir şekilde karşımıza çıkan abbaralar (kabaltılar), 

radyasyon yolu ile kazanılan güneş ışığından kaynaklanan enerjiye engel olurlar.  

Şekil 4.45 ve 4.46, kış ve yaz aylarında toprak üstündeki hava sıcaklığının saatlere 

göre değişimini göstermektedir. Bu grafikler yer yüzeyinden yansıyan güneş ışınları 

ile kazanılan yüksek sıcaklığın, yerleşim ve bina tasarımındaki önemini göstermesi 

açısından önemlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.46 : Yaz aylarında zemin ve şehir sıcaklığının 07-07 saatleri arasındaki 
günlük değişim, (Çukurçayır, 2008)  

Yenişehir’de, yeterli gölgenin elde edilemediği bir yerleşim planlaması sonucu, 

yayalar yaz mevsiminde açık alandan yansıyan ışınların katkısıyla ile daha da ısınan 

sıcak hava altında yürümektedir (Resim 4.14).  Bu durum, özellikle yaşlı ve 

çocukların sağlıkları için uygun değildir. Diğer yandan kış mevsiminde ise, ayrık ve 

orta yoğunluktaki yerleşim, binaların yüzey alanlarını artırdığından daha fazla ısı 

kaybına neden olmaktadır. Halbuki, Mardin geleneksel kent dokusu sıcak-kuru 

iklime karşı tek tek binalar şeklinde değil, tüm yapıların birlikte oluşturduğu bir 

şemsiye şeklinde kendini korumaktadır (Resim 4.22). 

  

Resim 4.14 : Yenişehir’de bir ana cadde ve yoğun yapılanma 
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Yenişehir’de her ada içinde yer alan yüksek binalar birbirlerini gölgelediğinden kış 

aylarında yeterli derecede güneş ışınlarından yararlanamamaktadır (Resim 4.15).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 4.15 : Yenişehir’de plansız ve çarpık yapılaşma 

4.2.3.2.  Đklime ilişkin parametreler-bina ölçeği: 

Bina ölçeğinde yapılacak bir değerlendirmede  

i.     binanın formu ve mekan düzeni  

ii.     bina yönü ve bina kabuğu ile  

iii. yapı malzemesi iklimle ilgili olarak karşılaştırmada kullanılacak 

parametrelerdir.  

� Bina formu ve mekan düzeni: 

Sıcak-kuru iklim bölgesinde yer alan Geleneksel Mardin evinin sahip olduğu mekan 

organizasyonu 3. bölümde detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bu bölümde ise iklimle 

ilişkili konuların altı çizilecektir.  

Geleneksel Mardin evleri, sıcak-kuru iklimle uyumlu bir şekilde avlulu konut tipinde 

yapılmıştır. Bu tip konut türünün tercih edilmesinde iklimsel nedenlerin yanında 

kültürel nedenlerin de etkili olduğu düşünülmektedir. Avlulu konut tipinin içe dönük 

plan yapısı avluda uygun bir mikroklima oluşturmak amacını taşır. Yüksek avlu 

duvarları ile çözümler (dış ortamla kıyaslandığında) yaz mevsiminde avluda serin 

hava havuzu yaratır (Olgyay,1967). Mardin evlerinde avlu, yaşama birimi ve eyvanın 

birlikteliği ile oluşmuş ve genellikle “L” ve “U” formundaki uzun ince dikdörtgen 

prizması şeklinde yanal elemanlar ve yüksek avlu duvarı ile oluşturulan korunmuş 

bu boşluktur.  Avluda böyle bir mikroklimatik ortamı oluşturan avlu duvarı ve yapı 

blokları, kış mevsiminde de sert rüzgarlara engel olduğundan sıcaklığın daha fazla 

düşmesini sağlar. Geleneksel Mardin evlerinde yaşamın geçtiği temel birim olan 
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odalar, iki veya üç yönden dış mekanla doğrudan veya bir yarı açık mekan olan 

eyvan aracılığıyla dolaylı olarak bir ilişkiye sahiptir. Kompakt biçimlerle 

kıyaslandığında avluyu çevreleyen bu bina formu ve onun kimi zaman iki kimi 

zaman üç cephesindeki aydınlatma pencereleri yardımıyla, iç mekanda daha fazla 

hava akımlarının oluşmasına katkı sağlar ve istenilen fiziksel konforu yükseltir. Yaz 

mevsiminde dış hava sıcaklığının yüksek değerlere ulaştığı öğle ve öğle sonrasında 

ise, aydınlatma için kullanılan pencereler kapaklarla kapatılır. Bu saatlerde 

havalandırma iç mekana göre daha serin olan eyvana açılan kapı veya pencereler 

yardımıyla yapılır. Oda içerinde yükselen sıcak ve kötü hava ise, iç ve dış 

mekandaki sıcaklık farkı sonucu oluşan hava akımı yardımıyla (aydınlatma 

pencerelerinin üstünde yer alan konik biçimli) havalandırma pencereleri ile avluya 

atılır.  

Avlu duvarı ve bina duvarları ile dört yanı çevrilmiş orta mekanda, güneşin açısından 

bağımsız olarak günün her saatinde gölgeli bir alan bulmak mümkündür. Yaratılan 

bu gölgeli alanlar, aynı zamanda avluda daha fazla radyasyon yolu ile ısı enerjisi 

birikmesine engel olurlar. Mardin evlerinde zemin katta avlu, revak ve eyvanlar; üst 

katta teras, eyvan veya köşk; çatı katında ise damlar güneşin etkili olduğu saatlere 

göre değişen konfor seviyesine sahip mekanlardır.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 4.16 : Mardin Yenişehir’de iklime uygun yarı açık ve açık mekanlara sahip 
müstakil bir ev 

Gerek Mardin kent siluetinde ve gerekse geleneksel Mardin evinin formunda bir 

simge haline gelmiş eyvan ve revak gibi yarı açık mekanlar, kültürel ve fiziksel 

konfor yönüyle de önemli işlevlere sahiptirler (Resim 4.17). Geleneksel Mardin 

evinde, yaşama birimlerinin kapıları çok zorunluluk olmadıkça doğrudan (daha sıcak 

olan) avluya açılmazlar; avlu ile olan bağlantısını yarı açık ve daha serin bir mekan 

olan eyvan ile sağlarlar.  
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Diğer yandan ovadan gelen serin rüzgarlar güneye bakan eyvanlar yardımı ile 

yaşama birimleri içine alınırlar (Resim 4.18). Muhtemelen konut içine su temin etme 

güçlükleri nedeniyle günümüzdeki geleneksel konutların çoğunda eyvanda su 

öğesine rastlanmamaktadır. Buna karşın, kasır ve medreselerde suyun 

iklimlendirme yolu ile kullanıldığı görülmektedir. Bir başka deyişle, Mardin’deki halk 

yüzyıllardır iklimlendirme konusunda bu çözümün farkındadır. Gündüz saatlerinde 

sıcak havanın yapı içine alınmasının fiziksel konfor yönüyle bir yararı 

görülmediğinden, Mardin evlerinin büyük çoğunluğunda görülen iki yaşama birimi 

arasındaki eyvan kullanımında su öğesine yer olmalıdır.  

   

Resim 4.17 : Mardin’de revak kullanım örnekleri avluda (solda); terasta (sağda) 

       

Resim 4.18 : Mardin’de eyvan (solda); teras ve gölgelikli eyvan (sağda) 

Yenişehir’deki apartman bahçeleri arasında kalan açık alanların sahip oldukları 

yapısı ile çok sıcak geçen yaz mevsiminin getirdiği olumsuzluklara bir çözüm 

olamadığı gözlenmiştir. Yenişehir’deki yüksek katlı konut yapıları sahip oldukları 

ayrık düzen bina aralıkları ile bahçelerinde bir korunmuş bölge-mikroklima 
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oluşturamamaktadır. Yerleşimin bir yükseltide konumlanmaması ve kentsel dokunun 

yüksek apartmanlardan oluşması, sıcaklığın kent içinde daha da artmasına neden 

olmaktadır. Bu yüksek ve yoğun kentsel doku, rahatlatıcı esintilerin doku içindeki 

konut yapılarına ulaşmasını engellemektedir. Yaz mevsiminde kavurucu güneş 

etkisindeki geniş yollarla çevrili konut parsellerinde (zeminden yansıyan güneş 

ışınları nedeniyle) sıcaklık daha fazla hissedilmektedir. Diğer yandan, dış ortamın 

gölgede 35-40 dereceyi geçtiği bir sıcaklıkta açık alanda park eden bir aracı 

kullanırken duyulan rahatsızlık, kişinin gündelik işlerini yürütebilmesini 

engelleyebilmektedir. Yapılan ankette kullanıcılar büyük çoğunlukla bu yakınmaları 

doğrulamışlardır. Özetleyecek olursak, Yenişehir’deki konutun yaz aylarında dış 

mekan olarak kullanıcıya uygun ortamı sağlamadığı saptanmıştır.  

       

Resim 4.19 : Mardin’de terasta yaşam (solda); Ptt Evi batı yönündeki eyvan (sağda) 

 

  Resim 4.20 : Avluda gölgelik alanlar- Ptt Evi 

Geleneksel Mardin evine özgü bir mekan olan işlikler, yaşam biriminin bir parçası 

olarak da değerlendirilebilir. Yaşama biriminin arkasında yer alan işlikler, küçük 
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havalandırma penceresi dışında penceresi olmayan, kışın sıcak, yaz mevsiminde 

ise serin mekanlardır. Đşlikler, günümüzde sağladıkları sabit sıcaklık değerleri nedeni 

ile kışlık yiyeceklerin saklanması için kiler olarak kullanılmaktadır.  

    

Resim 4.21 : Đşliklerin kiler işlevindeki kullanımı  

 

Resim 4.22 : Mardin eski kentin kompakt dokusu (internet-anonim, Mart 2008) 
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Resim 4.23 : Mardin-Yenişehir uydu görüntüsü (kaynak: google-earth, Nisan 2008) 

Geleneksel Mardin evinin içinde bulunduğu doku ile birlikte oluşturduğu kompakt 

formu, bina dış kabuğunun yüzeyini azaltarak dış ve iç mekan arasındaki ısı 

alışverişini sınırlar (Resim 4.22). 

Yenişehir’de, konut yapıları çatıları dışında genellikle kompakt bir forma sahip 

olmasına karşın ayrık düzende yerleşmeleri ısı kayıplarını artırmaktadır. (Resim 

4.23 ve 4.24). Teras çatıya oranla yüzey alanı daha fazla olan eğimli çatı formu 

binanın ısı kazancını/kaybını artırmaktadır.  

 

Resim 4.24 : Mardin-Yenişehir: orta yoğunluktaki doku 
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� Bina yönü ve bina kabuğu: 

Mardin'in bulunduğu sıcak-kuru iklim bölgesinde, dengeli bir konut formu için 25 

derece güney-doğu ideal yön olarak görülmektedir (Şekil 4.47). Mardin’deki 

geleneksel konutlar incelendiğinde, topografyadaki düzensizlik nedeniyle farklılıklar 

olsa da genelde yönlenmeleri bu iklim bölgesi için doğru olduğu gözlenir (Şekil 

4.48). 

 

Şekil. 4.47 : Sıcak-kuru iklim bölgesinde ideal yönlenme (Olgyay,1967) 

Buna karşın Yenişehir bölgesindeki yapılaşmada iklim ve topografya belirleyici 

olmadığından binaların yönlenmeleri için belirli bir ilkesel davranışa rastlanmamıştır.  

28 ev
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Şekil 4.48 :  Anket yapılan 33 adet konut kullanıcısının yaşadığı geleneksel evlerin 
yönleri  

Ülkemizde sıcak-kuru iklim bölgesindeki konut yapılarının bina kabuklarında, taş 

duvar gibi termal kütlesi yüksek olan malzemeler tercih edilmiştir. Isı aktarımındaki 

zaman geciktirmesinden yararlanmak amacıyla termal kütlesi yüksek bir malzeme 

olan kalın taş duvar kullanılmıştır (Çizelge 4.1). Termal kütlesi yüksek olan 

malzemelerle oluşturulan bina kabuğundaki ısı transferi yavaştır. Bir başka deyişle, 

N 
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ısı geçişleri belirli bir gecikme ile gerçekleşir.  Bu nedenle, binalarda gün içinde serin 

mekanlar elde edilir. Gündüz saatlerinde çok yüksek yüzey sıcaklığına maruz kalan 

kalın taş duvar, gece boyunca dış ortamdaki ısının azalması ile hızla ısıtma enerjisi 

kaybeder. Konut dış duvar yüzeyi bir önceki gün içerisinde topladığı ısıyı gece 

boyunca yitirdiğinden, sabah saatlerinde dış ortamda yeniden etkisini gösteren 

yüksek ısının iç mekana geçişi engellenmiş olur (Yılmaz, 2004).  

Mardin evinin küçük boyuttaki ve derinliği fazla olan pencereleri, teras veya avludan 

doğrudan ve yansıyarak iç mekana daha az miktarda güneş ışınların alınmasını 

sağlar. 0,75-100 cm kalınlığında değişen ve taşıyıcı amaçla yapılan sandık duvar 

kalınlıkları gecikmeli ısı iletimi için ideal bir detay oluşturmaktadır. Diğer yandan, 

kalın duvarlar daha dik gelen yaz güneşi için doğal bir güneş kırıcı işlevine sahiptir. 

Kış mevsiminde ise güneş ışınları eğimli bir açı ile geldiğinden iç mekana daha fazla 

miktarda güneş ışını alınır.  

Kapı ve pencere açıklıklarının boyutlandırılmasındaki tasarım ilkeleri, istenilen 

konfor düzeyinin yakalanmasında yardımcı olan diğer bir etkendir. Pencerelerin 

gerektiğinden büyük olmaması, yaz mevsiminde saydam yüzeylerce fazla ısının oda 

içersine alınması engellerken, kış mevsiminde ise ısı kaybına neden olan alanın 

küçültülmesiyle ısı kaybının azaltılmasını sağlar. Geleneksel Türk evlerinde görülen 

1/2 pencere oranı Mardin evlerinde de geçerlidir. Yaşama birimini oluşturan 

dikdörtgen prizması şeklindeki yüksek gabarili kübik kütlesinde oldukça küçük kalan 

pencerelerin boyutu, yetkin taş işçiliğinin üçüncü boyuttaki oyunları ile geri plana 

itilir. Mardin evindeki odaların pencereleri, oda içinde dengeli bir dağılım gösterir 

(Şekil 4.25). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 4.25 : Yaşama birimi ve pencereleri  
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Manioğlu, Mardin’de geleneksel konut yapısı ile Yenişehir’de günümüz teknolojisi ile 

yapılmış bir apartman binasının termal performansını değerlendiren bir çalışma 

gerçekleştirmiştir. Çalışmasındaki iç iklim ölçüm sonuçları bina kabuğunun ısı 

depolama kapasitesinin, iç iklim koşulları üzerinde çok büyük etkisi olduğunu ortaya 

koymuştur. Özellikle yüksek ısı depolama kapasiteli duvarlar yardımıyla, (çağdaş 

sistemlerle inşa edilmiş binalarla karşılaştırıldığında) iklimle dengeli tasarlanmış 

geleneksel binaların konfor şartlarını her zaman sağladığı gözlemlenmiştir 

(Manioğlu, 2007) 

Çizelge 4.1 Bazı yapı malzemelerinin ısı geçişlerindeki ısı gecikme değerleri (Saini, 
1980) 

  U değeri U değeri Gecikme 
MALZEME BTU/ft² hr ºF W/m² ºC Saat 
Taş, 30,5 cm-kalınlık 0,55 3,1 8 

Beton, 15,2 cm-kalınlık 0,74 4,2 3,8 

Beton, 30,5 cm-kalınlık 0,54 3 7,8 

Dolu Tuğla, 10,2 cm-kalınlık 0,6 3,4 2,3 

Ahşap, 5,1 cm-kalınlık 0,3 1,7 1,3 

Türkiye’de bir konut binası yapabilmek için mimari proje ile birlikte bina kabuğuna ait 

ısı kaybı hesabı da istenilmektedir. Bu hesap yönteminin açıklandığı TS-825 

standardında, bina kabuğunun ısı depolama yeteneği ısı yalıtım hesaplarında bir 

veri olarak değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla da gecikmeli şekilde iç mekana 

iletilen ısı enerjisi ısı yalıtım hesaplarında ihmal edilmektedir.  

Manioğlu, mekanın iklimsel konforunda ihmal edilmeyecek kadar önem taşıyan bu 

katkıyı termometre ile ölçerek ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Çalışmasında 

geleneksel ve yeni bir konut yapısının iç mekan ısı değişimleri 24 saat boyunca 

ölçülmüştür. Herhangi bir ısı yalıtım tabakasına sahip olmayan 19 cm tuğla duvara 

sahip yeni konut ile 80 cm kalınlıktaki taş duvarlı geleneksel konuta ait odalardaki 

sıcaklık ölçümleri Şekil 4.49.’da gösterilmektedir. Geleneksel konutta ısı değişimleri 

bir derece ile sabit kalırken, yeni konutta bu farklılık 6 dereceye kadar ulaşmaktadır 

(Manioğlu, 2007). Bu sıcaklık farkının nedeni olarak aşağıda açıklanan teorik 

yapılan ısı kaybı hesabının yanında, yeni konutta kullanılan malzemelerin ısı 

depolama yeteneklerinin en az düzeyde olması ve ısı köprüleri ile yitirilen önemli 

ölçüdeki ısı gösterilebilir. Geleneksel konuttaki duvar kalınlığının fazla olması, (daha 

az miktardaki güneş ışınının direkt olarak saydam yüzeylerden iç mekana 

geçebilmesi) nedeni ile odadaki ısı korunumuna katkı yapmaktadır.  
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Şekil 4.49 : Geleneksel ve yeni binadaki sıcaklık ölçümleri (Manioğlu, 2007) 

� Geleneksel ve modern konuta ait bina kabuğunun ısı kaybı hesabı: 

Alan çalışması kapsamında aynı kullanıcıya ait birer adet eski ve yeni konut bina 

kabuğunun sahip olduğu ısı kaybı performansı yönüyle incelenmiştir. Mehmet 

Tahir’e ait eski ve yeni konuttan hemen hemen aynı alana sahip iki odaya ait mevcut 

bina kabuklarının ısı kaybı yönüyle teorik olarak nasıl bir performans göstereceği 

hesaplanmıştır (eski:37,02 m2, yeni:38,3 m2).  Bu amaçla yapılan hesaplamada, 

Ülkemizdeki binalarda ısı yalıtım standardı olan TS-825 (Mayıs,2008 versiyonu) 

kullanılmıştır. Mehmet Tahir’in yeni konutunun duvarı, 19 cm delikli tuğla+sıva ve 

yalıtılmamış kiriş-kolon gibi betonarme yüzeylerden oluşmaktadır. Teras olan 

çatısında ise herhangi bir ısı yalıtım malzemesi kullanılmamıştır. Yapı malzemesi taş 

olan eski konutunun duvar kalınlığının 1 mt olmasına karşın, duvardaki yüklük ve 
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dolap boşlukları hacim olarak hesaplanıp çıkarılarak 0,9 mt. alınmıştır.  Tavanda ise 

60 cm taş ve 40 cm toprak dolgu olduğu varsayılmıştır. Pencere ve kapı boşlukları 

mevcut durumdaki boşluk değerleri ile ısı kaybı hesabına yansıtılmıştır. Geleneksel 

evdeki toplam pencere ve kapı açıklığı 14,88 m2 iken, yeni konutta bu değer 17,42 

m2 ile yakın değerlere sahiptir (Şekil 4.50).  

 

 

Şekil. 4.50 :  Isı kaybı hesabı için örnek alınan geleneksel konut plan ve kesiti 

Yapılan hesaplamada geleneksel konuttaki toplam ısı kaybı 181 W/K bulunurken, 

yeni konutta 367 W/K’dır (Şekil EK-59 ve EK-60). Yeni konutun eşdeğer bir ısı kaybı 

performansına ulaşılabilmesi için iç ve dış tüm duvarlar ile tavanda en az 6 cm XPS 

yalıtım tabakası ile kaplanması gerektiği ortaya çıkmıştır.  
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Mardin Yenişehir’de yeni yapılan konutların duvarlarında gözlemlenen mantolama 

ve çatılarda uygun ısı yalıtım yapıldığı varsayılarak yukarıdaki hesaplama bir kez 

daha yapılmıştır. Dış tuğla duvar ve betonarme eleman yüzeyleri önünde 3 cm XPS 

ile mantolama yapıldığı, tavanda ise 6 cm XPS ile yalıtıldığı varsayılmıştır. 

Hesaplamada alınan XPS kalınlıkları, günümüzde konutlar için pratikte uygulanan 

en üst değerlerdir. Hesaplama sonunda ortaya çıkan ısı kaybı değeri 215 W/K ile 

geleneksel odanın sahip olduğu teorik değerden yüzde 19 daha fazladır.   

 

 

Şekil. 4.51 : Isı kaybı hesabı için örnek alınan salon-y.odası planı ve kesiti 

Teorik olarak yapılan bu ısı kaybı hesabında, bina kabuğunun ısı depolama yeteneği 

nedeniyle kazandığı enerji de ayrıca düşünülmelidir. Diğer yandan, geleneksel 

yapının tavan ve duvarları ısı köprüsüne izin vermeyen kompakt bir yapıya sahiptir. 

Buna karşın, yeni konuttaki duvar detayında gerek tavan döşemeleri ile betonarme 

ve tuğla duvarlar arasında ve gerekse yalıtım tabakalarının birleşim yerlerinde 
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oluşan ısı köprüleri nedeniyle önemli ölçüde ısı kayıpları vardır. Yeni konuttaki bina 

kabuğunun en zayıf noktaları olan duvar ve üst örtü birleşimleri, geleneksel yapım 

sisteminde duvar kalınlığın en üst seviyeye ulaştığı ısı geçirimsiz bölgelerdir.  

Doktora çalışması kapsamında yapılan ankette Yenişehir’de yaşayan konut 

kullanıcılarının hepsi, yeni konutlarının yaz mevsiminde geleneksel konuta kıyasla 

daha sıcak olduğunu belirtmişlerdir. Bu bulgu da yeni konutun sahip olduğu bina 

kabuğunun Mardin’in bulunduğu sıcak-kuru iklimle başa çıkmakta yetersiz kaldığını 

göstermektedir (Şekil 4.52). 
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Şekil. 4.52 : “Yeni konut yazın daha mı sıcak” sorusuna yanıtlar 

Yenişehir’de yetersiz çatı ve duvar yalıtımı ile yapılan dairelerde yaz ve kış 

mevsimindeki ısı kayıplarının, konut kullanıcılarını (elektrikli ısıtıcı ve klima) gibi 

yapay sistemlere daha fazla bağımlı kıldığı görülmüştür. 

Eski kentten Yenişehir’e göç etmiş konut kullanıcıları ile yapılan görüşmede, 

konutlarının kaloriferli olmaları nedeniyle kışın ısınma yönü ile bir yakınmalarının 

olmadığı öğrenilmiştir. Bununla birlikte, kendilerine kışın ısınma ve yazın da 

soğutma için giderlerinde bir farklılık olup olmadığı sorulduğunda, yüzde 56’lık bir 

oran giderlerin yıllık 500 ile 750 YTL arasında arttığını belirtmiştir. Yüzde 19’luk bir 

oran ise 750-1000 YTL arttığını, yine aynı orandaki kullanıcı harcamalarında bir 

değişiklik olmadığı yanıtını vermişlerdir (Şekil 4.53).  

 

Şekil. 4.53 : Geleneksel konuttan yeni konuta göç sonrası kullanıcıların (ısıtma ve 
soğutma amaçlı) yakıt harcamalarındaki değişim   

Buradan da izleneceği gibi görüşmeye katılanlar (bina kabuğunun performans olarak 

yetersizliği nedeniyle) yeni konutlarına yılda ortalama 750 YTL fazla bir enerji bedeli 
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ödemektedir. Bunun bir diğer anlamı ise, her kullanıcı için yıllık fazladan 750 YTL’lik 

karşılığı olan fosil kökenli yakıtın kullanılmakta ve o oranda da karbon monoksitin 

doğaya bırakılmakta olduğudur. 

Yapım teknolojisi ve yapı malzemesi: 

      

Şekil 4.54 : Mardin’de geleneksel bir evin plan ve kesiti (kaynak: Şeyhmuz Dinçel) 

Günümüz konutlarında ilk yapım maliyeti ve hızlı konut üretimi temel kriter olarak ele 

alındığından, bakım ve işletme gibi uzun vadeli yararlılık ve sürdürebilirlik konuları 

konut yatırımında genellikle hiç gündeme gelmemektedir ve bu konularda yasal bir 

yaptırım da bulunmamaktadır. Konut yapımı ile ilgili yürürlükteki mevzuat ve vergi 

teşvik sistemleri, daha iyi ısı korunumunu getiren yapım teknolojilerini ve yapı 

malzemenin kullanılmasını teşvik etmemektedir.  

Daha önce vurgulandığı gibi Ülkemizdeki konutların büyük çoğunluğunu üreten 

(yap-sat şeklinde üretim yapan) yerel yükleniciler ise konut yapımında kullanılan 

malzemeden uzun vadeli bir performans düşünmemektedir. Bu nedenle çoğu konut 

yapısı daha 10-15 yıllık iken çok yıpranmış bir görünüme sahiptir ve iç-dış 

cephesine boya ve sıva yapılması, çatısının yenilenme ihtiyacı söz konusudur. 

Konut içinde ise fiziksel konforu artırmak amacı ile sürekli olarak bir takım tadilatlara 

gidilmektedir. Yanlış yönlenme ve uygun olmayan bina kabuğu detayı nedeni ile de 

bina ömrü düşünüldüğünde çok büyük miktardaki parasal kaynak heba edilmektedir. 

Geleneksel konut ise, kesme taş ile yapıldığından boya veya sıva 

gerektirmemektedir. Özellikle tavandan gelen rutubete karşı iyi korunduğunda bakım 

gerektirmeksizin yüzyıllarca ayakta durabilmektedir.  
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Resim 4.26 : Betonla kaplanmış geleneksel ev damı (solda); toprak dam (sağda- 
kaynak: Derya Seçilmiş, 2008) 

Diğer yandan, eski kentte sokaklarda drenaj sistemi olmadığından, özellikle yol 

seviyesinin altında toprağa yaslanmış odaların duvarlarında sık sık nemlenme 

gözlenir ve çoğu kez rutubetin kaynağına ulaşılamadığından nemden yakınılır.  

Yenişehir’deki konutların yapım teknolojisi ve yapı malzemeleri incelendiğinde, 

malzeme ve detay seçiminde kentin sahip olduğu ikliminin bir kriter olarak 

alınmadığı görülmektedir.  Türkiye’de yürürlükteki ısı yalıtım yönetmeliği ısı 

yalıtımını sadece kış mevsimindeki iç mekanın ısı kaybı açısından ele almış, yaz 

mevsiminde dış ortamdan doğrudan veya radyasyon yoluyla odaya gelen fazla ısı 

karşısında bir önlem öngörmemiştir. Tez kapsamında yapılan anket çalışması ile 

tespit edildiği gibi Yenişehir’de fiziksel konfor yönüyle en büyük sorun kış 

mevsiminde yaşanan ısı kaybı değil, yaz aylarında iç mekandaki sıcaklığın aşırı 

yüksekliğidir. Đncelenen yeni konutlardaki klima kullanımının yüzde 81 oranla 

oldukça yüksek olması, bu sorun karşısında kullanıcıların yapay çözüm arayışlarını 

göstermektedir (Şekil 4.56). Yeni konutta klima kullanımı çoğu kez bir oda ile sınırlı 

olduğundan yaz aylarında tüm konutta istenilen fiziksel konfor sağlanamamaktadır. 

Klima ile +20 derecede soğutulan bir odadan, mekanın sahip olduğu yüksek ısıya ek 

olarak ocak gibi kaynaklardan gelen ek ısı ile 35 derecenin üzerindeki mutfağa 

geçilmesi yaz aylarında soğuk algınlıkları gibi hastalıklara neden olmaktadır.  Diğer 

yandan astım gibi rahatsızlıklara sahip kronik hastalar, yaşlılar ve sürekli hareket 

halinde olan çocukların klimalı bir ortamda bulunmaları sağlık yönü ile uygun 

bulunmamaktadır.  

Yenişehir’deki bu saptamaya karşın, eski kentte gereksinim olmadığından klima 

kullanımı yok denecek kadar azdır. Sahip olanlar ise çok ender çalıştırdıklarını ifade 

etmektedir.  
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Resim 4.27 : Bodrum katta nemlenme; mutfak duvarında rutubet ve bozulma 
(sağda-kaynak: Derya Seçilmiş) 

 

Şekil 4.55 : Sokaktan bodrum katlara geçen nemlenme (yararlanılan çizim: 
Şeyhmuz Dinçel) 
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Şekil 4.56 : Yenişehir’de klima kullanımı  

Bina dış duvarında mantolama kullanılarak yapılmış yeni bir bina olan Deniz 

apartmanındaki hemen hemen tüm dairelerin klimaya gereksinim duyması, 

uygulamadaki yetersizliğin bir göstergesidir (Resim 4.28). 
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Resim 4.28 :  Deniz Apartmanı ve konutlarının klimaları  

Yenişehir’deki görüşme yapılan konutlarda hemen herkesin rahatsız olduğu konu, 

üst katların yazın çok sıcak olmasıdır. Anket yapılan 33 kullanıcıdan 27’si (yüzde 

81’lik bir oranla) üst katların çok sıcak olduğundan şikayet etmişlerdir. Bu sonuç, 

mevcut çatı detaylarının yeterli olamadığının konutu kullananlar tarafından bir 

tespitidir.  

Yapılan ankette yer alan “geleneksel ev yazın sıcak oluyor” yargısına hiçbir konut 

kullanıcısı katılmamıştır. Bir başka deyişle geleneksel evin yazın serin olduğu 

burada uzun süre yaşamış kullanıcıların görüşleri ile de doğrulanmıştır. Buna karşın, 

yeni konut için “yazın sıcak ve bunaltıcı oluyor” önermesine katılım oranı 32 kullanıcı 

ile yüzde 97’dir. Bu sonuçlar yeni kentte kullanılan malzeme ve bina kabuk detayının 

özellikle yaz mevsimi düşünüldüğünde fiziksel konfor bakımından uygun olmadığını 

açık bir şekilde ortaya koymuştur. Diğer yandan, Mardin’in içinde olduğu sıcak-kuru 

iklim kuşağındaki bir yerleşim için eski kentteki konutların uygun malzeme ve bina 

kabuğu detayına sahip olduğu tüm konut kullanıcıları tarafından ifade edilmiştir. 

Đncelenen eski ve yeni konutlarda kullanılan yapı malzemelerin gürültü, akustik gibi 

fiziksel konfor yönüyle etkileri ve sürdürülebilirlik açısından performansları ilerleyen 

bölümlerde daha detaylı olarak tartışılacaktır. Yeni kentte kullanılan yapı malzeme 

ve detaylarının estetik performansları ile ilgili değerlendirmeler ise çevresel imgeler-

estetik tatmin başlığı altındaki anket sonuçları ile yapılacaktır.   
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Şekil. 4.57 : Yenişehir’deki yapıların Mardin iklimine uyumu konusunda kullanıcı 
görüşleri 

Yapılan ankette Yenişehir’deki yapıların Mardin iklimine uyumlu olup olmadıkları 

sorulmuş ve kullanıcılar yüzde 88 gibi çok büyük bir oranla uyumlu olmadığını 

savunmuşlardır (Şekil 4.57). Đklime uyumsuzluğunun nedenleri sorulduğunda 

duvarda kullanılan yapı malzemesinin (delikli tuğla) yanlış olduğu, bunun yerine taş 

kullanılması gerektiği yüzde 55’lik bir oranla ifade edilmiştir. Bu yanıt, diğerlerinden 

belirgin biçimde ayrışmış durumda olup, bu yanıta en yakın olanı yüzde 15 oranla 

“ticari amaçla yalıtımsız yapılıyor” seçeneği olmuştur (Şekil 4.58). 
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Evler güneş, hava almıyor. Rüzgar ve esinti yok
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Modern yapılar plan olarak uygun değil. Eyvan
gibi mekanlar yok.

 

Şekil. 4.58 :  Mardin Yenişehir’de yapılar ve iklime uyumu 

4.2.3.3. Yer şekline göre (topografya) tasarım parametreleri 

� Arazinin eğimi, yönü ve binanın konumu:  

Sıcak kuru iklim bölgesinde güney-doğu yönündeki eğimli alanlar yerleşme için ideal 

yönlerdir. Eğimli bir arazide, serin hava etkisinden yararlanmak için (zirveye yakın 

yerler değil) daha düşük yerler (yamaçlar) tercih edilmelidir (Olgyay,1967). Mardin 

kentsel sit alanı, bulunduğu yükseltinin güney yamacına konumlanmıştır. Mardin’de 

konutlar da bulunduğu topografyaya uyumlu bir şekilde konumlanmıştır. 

Yerleşmenin ağırlık merkezi olarak ova ile zirve arasında, yatayda ise lineer bir 



 237 

gelişime sahiptir. Mardin yerleşmesi ve üzerinde yapılan konutların topografyaya 

uyumu 3. bölümde doğal verilerin altındaki topografta başlığı altında detaylı olarak 

tartışılmıştır.  

Mardin’deki yeni yerleşimin, nispeten bir düz bir alan üzerinde planlandığı ve yeni 

yerleşim için yapılan imar planlarının topoğrafyayı bir tasarım kriteri olarak almadığı 

3. bölüm içinde açıklanmıştı. Ülkenin her iklim bölgesinde ve her türden yer şekli 

üzerine aynı yapılaşma koşulları ile üretilen kentsel planlama şablonu, yeni Mardin 

konut yerleşimine de aynı şekli ile uygulanmıştır.  

 

Resim 4.29 : Yenişehir’de bulunduğu yükseltiyi topoğrafik veri olarak 
değerlendirmeyen bir yerleşim. (Mayıs, 2006) 

 

Resim 4.30 : Aynı yerleşimin iki yıl sonraki durumu  (Nisan, 2008)  

Mardin Yenişehir’de topografyayı bir tasarım verisi olarak kullanan bir toplu konut 

sitesi veya apartmana rastlanmamıştır. Yürürlükteki imar mevzuatı zemin altında 
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oluşturulan bahçe katlarının yapılmasına olanak verdiğinden, konut yapımcıları 

arsaya uyum yerine ticari amaçla araziyi oyarak doğal kaynaklardan mahrum 

edilmiş, sürdürülebilir olmayan konut katlarını yapmaktadır.  

Şekil 4.29’de görüldüğü gibi, yerleşimin bir tepe üzerinde kurulması halinde bile 

topoğrafya bir tasarım verisi olarak değerlendirilmemiştir. Şekil 4.30’de ise aynı 

yerleşimin iki yıl sonraki gelişimini görmekteyiz. Tepe üzerindeki konutlar, araziyi 

kullanma kararları ve seçilen bina aralıkları sonucu bir yükseltide olmanın tüm 

avantajlarını yitirmişlerdir.  

Topoğrafyaya uyum veya uyumsuzluğun getirdiği avantajlar veya olumsuzluklar, 

tezin 2. bölümündeki doğal veriler başlığı altında yer alan  “topoğrafya” bölümünde 

detaylı olarak anlatılmıştı. 

 

Resim 4.31 :  TOKĐ Kızıltepe uygulaması  

Şekil 4.31 ve 4.32’de, toplu konut uygulamalarında Ülkemizdeki organizasyon 

büyüklüğü ve bütçe olarak en üst düzeyde yer alan TOKĐ’nin Mardin’de yaptığı iki 

toplu konut uygulaması görülmektedir. Buradan izleneceği gibi TOKĐ 

uygulamalarında topoğrafik veriler, tasarım aşamasında değerlendirilmemektedir. 

TOKĐ, aynı plan ve yükseklikteki ayrık nizam yapı bloklarını bazen düz, bazen de 

eğimli bir araziye yönlenme ve topoğrafyaya uyum kaygısı olmaksızın 

serpiştirmektedir. Şekil 4.59.’daki vaziyet planı incelenirse, 7 katlı olan D tipi bloğun, 

arazinin yüksek bir bölümüne değil vadi niteliğindeki en alt seviyeye yerleştirildiği 

görülür. Kimi bloklar arazi uygun olduğu halde güney cephesini sırtını dönmüş 

olduğu görülür. Buradaki öncelikli amaç araziye uyum sağlamak veya konutları 

doğru yöne çevirmek değil, en az kazı ve bina temel maliyeti ile inşaatı 

gerçekleştirmektir. 
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Resim 4.32 : TOKĐ Mardin Merkez Nur Mahallesi konutları (kaynak: TOKĐ)   

 

Şekil 4.59 :  TOKĐ Mardin Nur Mahallesi konutları vaziyet planından bir kesit 

Doğal kaynaklara erişim (güneş, gün ışığı, rüzgar, manzara): 

Geleneksel konut tasarımında çok önemli bir tasarım parametresi olan manzara, 

yapının yönlenmesinde olduğu kadar odaların plandaki konumuna ve pencere 

düzenine etki etmiştir.  “Geleneksel evdeki pencere boşluklarının işlevi yapı içine 
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ışık ve hava almakla kalmaz, insanın yapı dışına çıkmasına da izin verir. Pencere 

boşluklarına nitelik kazandıran etmenler arasından bakılan yer, iklim ve boşlukların 

boyutlandırılmasında belirleyici doğal orantı duygusu sayılabilir. Bunlar, boşluk türü, 

sıklığı, büyüklüğü ve boşluk yönünün farklılaşmasında rol oynarlar“ (Aran,2000). 

       

Resim 4.33 : Arka ve yan cepheye bakan dairelerin doğal kaynaklara erişimleri 

Mardin gibi geleneksel yerleşimlerde manzaraya göre konumlanma ve yönlenme 

isteği, yapının ana yaşam mekanlarını da bu yönlere yöneltmiştir. Eğimli arazilerde, 

manzaraya yönlenme isteği fiziksel uygunluk parametrelerinin önüne 

geçebilmektedir.  

Oldukça eğimli bir arazide konumlanmış olan Mardin evleri, gün ışığı, güneş ve 

rüzgardan eşit oranlarda yararlanmışlardır. Yeni kent dokusunda ise, özellikle güneş 

ışınlarının eğik geldiği saatlerde bir diğeri tarafından perdelenen apartman blokları 

güneşten ve gün ışığından yeterince yararlanamamaktadır. Diğer yandan her katta 

farklı yönlere bakan 3 veya 4 dairesi olan apartmanlarda, her katta en az 1 ya da 2 

daire uygun olmayan yönlere bakmak zorunda kalmaktadır. 

Detaylı görüşme ile konut kullanıcılarına Mardin’deki eski ve yeni yerleşimde gece 

esintisinin hissedilip hissedilmediği sorulmuştur. Konut kullanıcıların tümü eski 

yerleşimde bu esintiyi hissettiklerini ifade ederken, yeni yerleşimde ise çok büyük bir 

oranla esintiyi hissetmediklerini belirtmişlerdir (Şekil 4.60 ve 4.62). Esintinin eski 

yerleşimde hissedilme nedeni sorulduğunda, kullanıcılar bunu yüzde 37 lik bir oranla 

yerleşimin yüksek bir yerde olmasına bağlamaktadır. Diğer bir neden olarak ise, 

yüzde 24’lik oranla yerleşimin önünün açık olması etkili olmaktadır. Esintinin eve 

alınması konusunda avlu ve teras gibi açık mekanların etkili olduğunu düşünenlerin 

oranı ise yüzde 21’dir (Şekil 4.61). 
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Şekil 4.60 : “Eski kentte gece esintisi hissedilir mi?” sorusuna yanıtlar 
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Yerleşimin yüksek bir yerde olmasından

Önünün açık olmasından

Avlu ve Teras gibi büyük açık alanlara sahip
mekanlar buna izin verir.

Açık havada yatma olanağından.

Evin yamaçta konumlanmasından.

Ovadan dağa doğru esen bir rüzgar nedeniyle.

 

Şekil 4.61 : Kullanıcılara göre eski kentte gece esintisi hissedilebilme nedenleri 

Kullanıcılara yeni yerleşimde bu esintinin neden hissedilmediği sorulduğunda; yüzde 

43 oranla binaların birbirinin önünü kapattığını ve yüzde 33 oranla yerleşimin 

çukurda olduğunu ifade etmişlerdir (Şekil 4.63).  
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Şekil 4.62 : “Yenişehir’de gece esintisi hissedilir mi?” sorusuna yanıtlar 
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Şekil 4.63 : Kullanıcılara göre yeni kentte gece esintisi hissedilmeme nedenleri 

4.2.3.4. Yapı fiziği yönüyle diğer tasarım parametreleri 

Konut tasarımında fiziksel konforun elde edilmesinde önemli etkisi olan gürültü ve 

aydınlatma bu bölümde incelenecek diğer başlıklardır. 

Ses: gürültü ve akustik performans 

Geleneksel Mardin konutunun bina kabuğunda kullanılan en az 70 cm kalınlıktaki 

taş duvar nedeniyle, iç mekanda oluşabilecek sesin bir odadan diğerine ulaşmasının 

mümkün olmadığı gözlemlenmiştir. Sesin iletimi konusunda Mardin evleri için 

bilimsel bir çalışma yapılmamış olsa da, sandık duvar detayı incelendiğinde temel 

fizik kanunları ile bazı ipuçlarına ulaşmak mümkündür. Sandık duvarın kesitinde iki 

yandaki düzgün kesimli taşa karşın ortası moloz taş ve çamur ile doldurulmuştur ve 

duvar kesitinde bir homojenlik yoktur. Dolgu anlamında yerleştirilen moloz taş ve 

çamur, sesin duvar içinde düzgün bir biçimde hareket etmesine engel olur ve önemli 

bir kısmı duvar içinde yutulur. Diğer yandan, taş gibi birim ağırlığı yüksek yapı 

malzemelerinin ortamdaki insan ve müzik sesi gibi uğultu tipindeki seslerin iletimini 

engellediği bilinen bir gerçektir (Schoemaker ve Bidi, 1999). 

Mardin evinin yaşama biriminin üst örtüsünde kullanılan manastır tonozu, ses 

dalgasının düzgün hareketine izin vermemektedir. Her odanın duvarlarında mutlaka 

gördüğümüz yüklük, dolap ve gaz lambası nişi gibi üçüncü boyutta sürekli bir 

hareketin olması bu mekanlarda çınlamayı en aza indirmektedir. Araştırma 

kapsamında ziyaret edilen boş geleneksel evlerin hiçbirinde yaşama birimlerinde 

sesin çınlamasına rastlanmamıştır.  Yenişehir’deki kapalı mekan kurgusuna karşın, 
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açık ve yarı açık mekanlar üzerine kurgulanan geleneksel konutta, sesin açık alanda 

kısa sürede etkisini yitirmesi nedeniyle çınlamanın etkisi daha az olacaktır.  

Doktora çalışması kapsamında yapılan anket sonuçları yukarıdaki çıkarımlarla 

örtüşmektedir. Konut kullanıcıları geleneksel konutta yüzde 97’lik oranla konut içinde 

gürültü kaynaklı bir rahatsızlık hissetmediklerini ifade ederken, yeni konutlarında 

rahatsızlık duymayan kişi oranı dramatik biçimde yüzde 11’e inmiştir. Konut 

kullanıcıları yeni konutta eşit oranlarda tesisat seslerinden; alt, üst ve yan komşudan 

gelen (insan sesi kaynaklı veya elektrikli cihazların neden olduğu) gürültüden şikayet 

etmişlerdir (Şekil 4.64-4.65). 
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Şekil 4.64 : Geleneksel yerleşimde konut içi gürültü kaynaklı rahatsızlıklar 
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Şekil 4.65 : Yenişehir’de konut içi gürültü kaynaklı rahatsızlıklar 

Eski kentte, konut dışındaki gürültüden rahatsız olmadığını belirtenlerin oranı yüzde 

45’tir. Yenişehir’deki yaşam biçiminin eski kente olumsuz bir katkısı şeklinde 

gündeme gelen hoparlörlü motorize olmuş seyyar satıcılar, yeni yoldan kente 

seslerini sık sık duyurmaktadır. Eski kentte seyyar satıcılardan rahatsız olanların 

oranı % 29 olurken, sokaktaki çocukların seslerinin evlere ulaştığını belirtenlerin 

oranı ise % 17 ile oldukça düşüktür. Anket sorusunda olmaması nedeniyle diğer 
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kullanıcıların seçemediği, dolayısıyla da oranı tartışmalı hale gelen düğün seslerinin 

verdiği rahatsızlığı bir kullanıcı belirtmiştir (Şekil 4.66). 
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Şekil 4.66 : Geleneksel yerleşimde konut dışı gürültü kaynaklı rahatsızlıklar 
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Şekil 4.67 : Yenişehir’de konut dışı gürültü kaynaklı rahatsızlıklar 

Yeni kentte ise, konut dışı kaynaklı gürültüden rahatsız olmayanların oranı sadece 

yüzde 6’dır. Yeni kentte yüzde 30 ile en çok trafik gürültüsünden rahatsızlık 

duyulurken, Yenişehir’deki kentsel gelişimin sürmesi nedeniyle ikinci büyük 

rahatsızlık kaynağı yüzde 25’lik bir oranla yakın bölgeden gelen inşaat ve makine 

sesleridir. Muhtemelen denetimin daha sık yapılabiliyor olmasından dolayı seyyar 

satıcıdan rahatsızlık oranı Yenişehir’de yüzde 15 ile daha düşük olduğu 

görülmüştür. Çoğu zaman sesleri trafik gürültüsü tarafından bastırılan ve apartman 

bahçesinde bile çok ender oyun alanı bulabilen çocukların seslerinden yüzde 16 

oranda kullanıcı rahatsız olmuştur (Şekil 4.67). 
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� Aydınlatma: 

Geleneksel Mardin konutunda temelde dış ortamda var olan yüksek ısıdan 

korunmak için tercih edilmiş olan küçük boyutta pencereler, yaşama biriminin 

işlevlerini yerine getirmesini engellemeyecek kadar yeterli yüzey alanına sahiptir. 

Mardin evinin kalın taş duvarları yaz mevsiminde dik gelen güneş ışınlarına engel 

olarak doğrudan oda içine almazlar ve doğal bir güneş kırıcı görevindedirler. 

Böylece, iç mekanda göz kamaşmasına neden olmayan daha dengeli bir aydınlatma 

mümkün olur. Yaz mevsiminde, güneşin eğik geldiği saatlerde ise, pencereler ahşap 

kapaklarla kapatılmakta ve aydınlatma içe doğru konik bir şekle sahip küçük tepe 

pencereleri ile yapılmaktadır.  

Yenişehir’de yapılan gözlemlerde pencere boyutlarının doğal aydınlatmayı sağlama 

yönüyle yeterli boyutta oldukları gözlemlenmiştir. Ancak, bazı konutlardaki uygun 

yöne bakmayan daha küçük boyuttaki pencerelerin, muhtemelen görsel mahremiyet 

nedeniyle tül ile kapatılınca loşluğa neden olduğu gözlenmiştir.  
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Şekil 4.68 : Oturma odasındaki aydınlık düzeyi yeterli mi? (geleneksel konut) 
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Şekil 4.69 : Oturma odasındaki aydınlık düzeyi yeterli mi? (yeni konut) 

Yapılan anket çalışmasında konut kullanıcılarına eski ve yeni konutlarındaki mutfak 

ve oturma odalarının aydınlık düzeyinin yeterliliği sorulmuştur. Kullanıcılar, 

geleneksel konuttaki oturma odasının yüzde 73 oranla, yeni konutta ise yüzde 91 

oranla doğal aydınlatma bakımından yeterli olduğu belirtmişlerdir (Şekil 4.68-4.69). 
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Şekil 4.70 : Mutfaktaki aydınlık düzeyi yeterli mi? (geleneksel konut) 
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Şekil 4.71 : Mutfaktaki aydınlık düzeyi yeterli mi? (yeni konut) 

Geleneksel konuttaki yaşama birimlerindeki aydınlık düzeyi, odanın sahip olduğu 

pencere sayısına ve plandaki konumuna bağlı değişmektedir. 

Detaylı teknik değerlendirmesi yapılan konutlara ait yaşama birimleri, doğal aydınlık 

seviyesindeki yeterlilikleri açısından incelendiğinde; S.Bahadır, M.Tahir, M.Ezilmez 

ve H.Özçelik’e ait konutların yaşama birimlerindeki aydınlık düzeyinin yetersiz 

olduğu görülmüştür (Şekil Ek-75, Ek-76, Ek-77, Ek-81). Bu konutlardan orijinalinde 

önemli boyutta değişiklik yapılmış olan S.Bahadır evi değerlendirme dışında 

tutulacak olursa, diğerlerinin hepsinin zemin katta olduğu dikkat çekicidir. Teras 

katlarında yer alan yaşama birimlerinde ise aydınlatma bakımdan genel olarak bir 

yetersizlik gözlenmemiştir. Tez kapsamında incelenen konutlara ait yaşama 

birimlerinin planları ile yanlarında pencere-aydınlık seviyesini gösteren fotoğraflar 

EK-4’de verilmektedir. Đki yönde penceresi olan ve/veya bulunduğu terasa yatay 

konumda yerleşmiş olan yaşama birimlerinin aydınlık düzeyi daha tatmin edici 

olduğu gözlenmiştir. Buna karşın, terasa dik konumda yerleşmiş ve/veya sadece tek 

yöne penceresi olan mekanlarda ise güneşin geliş açısına ve bulunduğu yöne bağlı 

olarak aydınlık düzeyi daha az tatminkardır (Şekil Ek-71, Ek-72, Ek-73, Ek-74, Ek- 

Ek-75, Ek-76, Ek-77, Ek-78, Ek-79, Ek-80, Ek-81). 

Alan çalışması ile yapılan görüşmede, konut kullanıcılarının yüzde 70’i geleneksel 

konuttaki mutfağın aydınlık düzeyinin yetersiz olduğundan yakınırken, yeni konutta 

bu oran sadece yüzde 3’tür. Yeni konutların mutfaklarının balkona açılan camlı bir 

kapı ile birlikte kendi penceresi, istenilen aydınlık seviyesi için yeterli olmaktadır 
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(Şekil 4.72). Geleneksel konutta mutfak çok ender olarak bina içindedir. Genellikle 

teras veya avluda bir baraka şeklinde sonradan yapılan mutfak, her şeyden önce 

yeterli alan sahip değildir ve büyük penceresi de bu nedenle yoktur (Resim 4.34).  

       

Resim 4.34 : Hava bacası niteliğindeki pencere deliği ve mutfak (solda); mutfağın içi 
(sağda) 

                  

          

Şekil 4.72  : Araştırma yapılan evlerin mutfak ve pencerelerinden örnekler 
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� Hava Kalitesi: 

Mardin eski ve yeni yerleşimde kışın ısınmak için akaryakıt veya kömür 

kullanılmaktadır. Eski yerleşimdeki konutlarda soba ısınma aracı olurken, yeni 

kentte incelenen konutların tümünde merkezi sistemle çalışan kalorifer 

kullanılmaktadır. Yeni kette apartman bahçelerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş 

toprağa gömülü olan akaryakıt depoları yerden yaklaşık 1 mt yükseklikte bahçeyi 

işgal etmektedir.  

Eski kentin siluetinde göremediğimiz bacalar, dam seviyesinden 30-100 cm. 

yükseklikte ve tek baca deliği genişliğinde taştan yapılmıştır. Birçok taş evin bacası 

ise soba borusunun devam ettirilmesi ile özensiz bir şekilde damdan çok fazla 

yükseltilmeden oluşturulmuştur (Resim 4.35). 

        

        

Resim 4.35 : Eski kentte bacalar  

Yenişehir’de çatılar, kamu bina ve lojmanları dışında genellikle teras şeklindedir ve 

bacadan çıkan dumanlar 5 ile 7 kat arasında değişen kat yüksekliklerine sahip 

binaların teraslarından 1,5-2 metre yükseklikteki bir seviyede kentin atmosferine 

karışır (Resim 4.36).  

Doktora kapsamında yapılan ankette konut kullanıcılarına yeni ve eski kentteki 

havanın kalitesi sorulmuştur. Konut kullanıcılarının yüzde 82’si Yenişehir’de hava 

kirliliği sorunu ile karşı karşıya kaldıklarını belirtirken, yüzde 97’si eski yerleşimde 

hava kirliliği problemi yaşamadıklarını ifade etmişlerdir (Şekil 4.73-4.74).  Diğer 
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yandan yapılan görüşmelerde konut kullanıcıları, Yenişehir’in havasının yaz 

mevsiminde de tozlu olması nedeniyle hava kalitesinin yetersiz olduğuna vurgu 

yapmışlardır. Eski kentteki baca seviyesinin çok daha düşük olmasına karşın hava 

kalitesini bozmaması, kentsel doku ve topografyayı kullanma biçimi ile rüzgar, 

dolayısıyla da hava kalitesi arasındaki bağı göstermektedir.  

 

Resim 4.36 : Yenişehir’de çatılar ve bacaları 

 1 kişi; % 3 

 32 kişi; 
% 97
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Şekil 4.73 : “Eski yerleşimde hava kirliliği yaşadınız mı?” sorusuna yanıtlar 
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Şekil 4.74 : “Yeni yerleşimde hava kirliliği yaşadınız mı?” sorusuna yanıtlar 

4.2.4.  Kültürel konfor bakımından değerlendirilmesi 

2. bölümde (konut araştırmaları kapsamında) kültürel bileşenlerin nelerden 

oluşacağı konusunda farklı araştırmacıların tezleri özetlenmişti. Yine, bu doktora 

tezinin ilgi alanının sahip olduğu değerler dikkate alınarak Turgut’un aşağıda ana 

başlıkları ile özetlediği kültür bileşenlerinin kullanılmasının uygun bulunduğu 

anlatılmıştı. Konut oluşum sürecinde etkili olduğu düşünülen kültürel konforla ilgili 
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olarak kullanılacak parametrelerin elde edilmesinde de Turgut’un (1990) bu 

sınıflandırması temel alınmıştır; 

� Çevresel Đmgeler (inanç yapısı, mahremiyet ve aidiyet) 

� Aile Yapısı, Akrabalık Norm ve Kuralları (aile büyüklüğü ve alan kullanımı; 

akrabalık ilişkileri) 

� Konuta Ait Yaşam Şekli (geleneklere uygunluk ve komşuluk ilişkileri) 

Alan çalışmasında kullanılacak bilgilerin bir bölümünün kaynağını oluşturan anket 

formu, anket sonunda doğru ve yararlı olabilecek bilginin elde edilmesi amacıyla 

Turgut’un kuramını anlatmak için yaptığı sınıflandırma dikkat alınarak hazırlanmıştır.  

Bu ankette, kullanıcıların sosyo-kültürel yapısını öğrenmek için farklı tekniklerde 10 

adet soru sorulmuştur. Geleneksel ve yeni konutu karşılaştırmaya yönelik olarak ise, 

(Genel Uygunluk ve Güvenlik Yönüyle Sorgulama, Fiziksel, Mekansal ve Kültürel 

Uygunluk Yönüyle Sorgulama, Özürlü, Çocuk ve Yaşlılara Uygunluk Yönüyle 

Sorgulama, Estetik Değerleri Karşılama Yönüyle Sorgulama) şeklinde kültürel konfor 

parametrelerine yanıt oluşturacak dolaylı ve dolaysız 6 farklı başlık altında çok 

miktarda soru sorulmuştur.  

Kültürel konfora ilişkin yapılan değerlendirmeler ağırlıklı olarak kullanıcıların 

araştırma kapsamında yapılan ankete verdiklere yanıtlara dayandırılmaktadır. 

Buradan elde edilen bilgiler (kullanıcıların görsel mahremiyete ilişkin aldıkları fiziksel 

önlemler örneğinde olduğu gibi)  araştırmacının çalışma alanında yaptığı 

gözlemlerle birlikte değerlendirilmiştir.  

4.2.4.1.  Çevresel imgeler 

Gerek tezin kuram bölümünün olduğu 2. bölümde ve gerekse bu kuram ile açıklanan 

sınıflandırmaya bağlı kalarak anlatımı yapılan geleneksel ve yeni Mardin evinin 

tanıtımını içeren 3. bölümde çevresel imgelerin neleri içerdiği anlatılmıştı. Genel bir 

ifade ile kişisel deneyim, eğitim ve inanç yapısının çevresel imgelerin oluşmasında 

etkili olduğu vurgulanmıştı. Bu bölümde ise konut tasarımına en çok etkisi 

olabileceği düşünülen üç başlık olan inanç yapısı, mahremiyet ve aidiyet 

kavramlarının eski ve yeni konuttaki karşılıkları bir üst maddede açıklanan yöntem 

ile ele alınacaktır.  

� Đnanç Yapısı: 

Geçtiğimiz yüzyıla kadar Mardin kent içinde yapılan evlerin en az yüzde 30’luk bir 

kısmının ilk sahipleri Hıristiyan'dır. Bu konuya ilişkin bilgi, 3. bölüm içinde çeşitli 

gezginlerin yaptıkları ayrıntılı saptamaları ile verilmişti. Araştırma kapsamında alan 

çalışması için incelenen evlerde Hıristiyan inancının sık kullanıldığı motifler, taş ile 
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yapılan bezemelerde ve tavandaki süslemelerde rastlanmıştır. Göç gibi çeşitli 

nedenler sonucu son yüzyılda Hıristiyanların nüfusları azalınca, onların boşalttığı 

evlere kiracı veya ev sahibi olarak Müslümanlar yerleşmiştir.  

         

Resim 4.37 : Mardin’deki Hıristiyanlarca dini bir simge olarak kullanılan kuş figürü 
bir konut tavanını süslüyor (solda); ayin yapılan kürsünün örtüsü ve 
üzerindeki kuş, üzüm salkımı motifleri (sağda) 

Araştırma kapsamında detaylı olarak incelenen geleneksel 11 ev ile sadece 

görüşme ve anket yapılan diğer kullanıcılara ait yaklaşık 20 evde yapılan 

gözlemlerde, konut tasarımında dinin etkili olduğuna dair bir ipucu bulunamamıştır. 

Mardin evinin en önemli mekanı olan yaşam biriminin boyutları, tavan formu ve 

duvarındaki nişleri gibi fiziksel özellikleri düşünüldüğünde bir Müslüman konutu ile 

bir Hıristiyan konutu arasında farklılık gözlenmez. Yaşama biriminin açık ve/veya 

yarı açık mekanlarla ilişkisi gibi mekan organizasyonu açısından bir ayırım yapmak 

mümkün değildir. Dışarıdan bakıldığında pencerelerin bina kütlesindeki oranları 

aynıdır; kapı ve pencere kenarlarındaki süslemelerde önemli bir farklılık gözlenmez; 

korkuluk, silme kullanımları, avlu kapısı biçimlerindeki estetik kararlar hep aynıdır. 

Konut tasarımında dinin varlığı sadece bazı evlerde görülen süsleme ve güney 

duvarında yapılan mihrap ile kendini gösterir. Bununla birlikte bu tip süsleme ve 

mihrap kullanımı incelenen ve ziyaret edilen konutları düşünecek olursak oran 

olarak çok azdır.  
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Resim 4.38 : Deyrulzaferan Manastırı mihrabı (solda); Ptt Evi yaşama birimindeki 
güneye bakan mihrap  

        

Resim 4.39 : Đlk sahibi Hıristiyan olan Tokmakçı Evi cephesindeki haç, üzüm salkımı 
ve kuş süslemeleri33 (kaynak: Süheyla Ozansoy-solda); Gazipaşa 
Đlköğretim Okulu odasındaki güneye bakan mihrap (sağda) 

Müslüman konut kullanıcılarının Hıristiyan evlerini plan kurgusu olarak hiç bir 

değişikliğe gitmeden kullandıkları gözlenmiştir. Şekil 4.39.’da görüldüğü gibi haç 

figürü dahil tüm süslemelerin muhafaza edilmesi bize geçmişteki farklı dine mensup 

konut kullanıcıların aynı yerleşimde hoşgörü ve barış içinde yaşadıklarını, ve halkın 

koruma olgusuna sahip olduğunu göstermektedir.  

33-Kıtab-ı mukaddesten alınan kuş figürünün anlamı; Đsa Mesih’in vaftizi anında, Tanrı tarafından 
kutsanmak üzere güvercinin ağzından kutsal yağ damlar. Vaftiz, tüm Hıristiyan ulusların ortak bir şartı 
ve geleneği olmasına karşın güvercin figürü sadece Ermeni kilisesi tarafından kullanılmaktadır (Çemre, 
2008). 
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Resim 4.40 : Müslüman kullanıcı, sonradan girdiği Hıristiyan evindeki mihrabın iki 
yanına kendi dinsel simgelerini duvara eklemiş (solda-Sadettin Noyan); 
aynı evin havalandırma pencerelerindeki (kameriye) korunmuş haç 
figürü (sağda-Sadettin Noyan) 

          

Resim 4.41 : Süryani konut kullanıcısının yeni evindeki mobilyalar; sağdaki içi 
ışıklandırılmış dolabın içinde Meryem Ana heykelciği vardır.    

Bir Süryani konut kullanıcısının evinde tercih ettiği mobilyaların oranları ile 

Mardin’deki Hıristiyan kiliselerde bulunan mihrapların sahip olduğu oranlar 

arasındaki benzerlik dikkat çekicidir (Resim 4.41). Mardin’deki Müslüman konut 

kullanıcıların yeni konutlarında, eski oturdukları evlerde olduğu gibi dini kaynaklı bir 

planlama ilkesine veya süsleme olarak herhangi bir motife rastlanmamıştır. Bununla 

birlikte bir konut kullanıcısı yeni konut alırken helanın güney yönüne bakmamasına 

dikkat ettiklerini ifade etmiştir.  
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� Mahremiyet: 

Geleneksel Mardin evindeki mahremiyet yorumunun ne mekan planlanmasında ve 

ne de yapıda alınan fiziksel önlemler düşünüldüğünde dini amaçlı olduğunu gösterir 

bir veri yoktur. Ancak bazı büyük aileler için yapılmış ticari veya idari işlerin 

yürütüldüğü evlerde, özel ile kamusal alanın ayrımı “haremlik ve selamlık” şeklinde 

bir bölünmeyi getirmiştir. Bununla birlikte, Mardin’in etnik yapısı geçmişe dönük 

incelendiğinde kent içinde Hıristiyan ailelerin sayıca Müslümanlardan daha fazla 

olduğu görüldüğünden, dinsel mahremiyetin Đslami yaşam biçimi anlamında etkisi 

sınırlı sayıdaki ev için geçerli olabilecektir. Müslüman aileler, Hıristiyan ailelerin 

boşalttıkları evlerde mahremiyet sağlamak adına hiçbir mekansal değişikliğe gerek 

görmeden yaşamışlardır. Bu saptama, Mardin evlerinin planlanmasında ve evlerde 

geçen yaşamda yaygın kanının aksine dinin etkili olmadığını göstermektedir.  

Geleneksel Mardin evinin mekan kurgusunda görülen içe dönük tasarım ve zemin 

kat düzeyinde sokağa kapalı olan yapısının, büyük ölçüde iklimsel etkilerden 

kaynaklandığı ve farklı kültüre sahip konut kullanıcılarının özel yaşamlarını özünde 

dini olmayan kaygılarla dışarıya kapatma isteğinden geldiği düşünülmektedir.  

Mardin eski kentteki geleneksel evin ve Mardin Yenişehir’deki yeni konutunun 

kültürel konfor açısından sorgulandığı anket çalışmasında, mahremiyet farklı sorular 

içine gizlenmiştir. Örnek vermek gerekirse, anket ile kullanıcılardan (birbirine zıt sıfat 

çiftlerinden) birisini tercih etmesi istenmiştir. Yeni ve eski konutta kendinizi “özgür” 

mü “kısıtlanmış” mı hissediyorsunuz sorusu ile mahremiyet arasında bir bağ kurmak 

da amaçlanmıştır. Geleneksel konutta kullanıcılar yüzde 85 oranla özgür hissettikleri 

belirtirken, yeni konutta kullanıcıların büyük çoğunluğu yüzde 73 oranla kısıtlanmış 

hissetmektedir. Eski konutta kendisini kısıtlanmış hissettiğini söyleyen beş 

kullanıcıdan üçünün kadın olduğunu belirtmek gerekir. Aynı şekilde Yenişehir’deki 

konutta kendilerini özgür hisseden dokuz kullanıcıdan dördü kadındır. Bir başka 

deyişle kadınların yarısı muhtemelen eskinin geniş aile yapısından kaynaklanan 

değer yargıları ile kendilerini kısıtlanmış hissederken, yeni yerleşimde ise kendilerini 

bu baskıdan kurtulmuş olmaları nedeniyle daha özgür hissetmektedir. Bu saptama, 

yapılan detaylı görüşmede kadın kullanıcılar tarafından doğrulamışlardır.  



 255 

  

Resim 4.42 : Yenişehir’de mahremiyet nedeniyle balkon yanlarının kapatılması 
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Güneş görmesi

Bina olarak estetik olması

Mardin’in sıcak iklimine uygun tasarlanmış
olması 

Alan olarak büyük olması

Evin ön cephede olması

Duvarlarının sese ve ısıya karşı yalıtımlı
olması

Çocuklar oyun alanına sahip olması

Kaliteli malzemeler ile yapılmış olması

 
Şekil 4.75 : Ev alırken kullanıcıların öncelikleri 

Tez kapsamında yapılan ankette konut kullanıcılarına ev alırken öncelikli önemli 

olan konuların neler olduğu sorulmuş ve beş adet seçeneği öncelik sırasına göre 

belirlemeleri istenmiştir. Yapılan analiz sonucu sekiz adet kullanıcının mahremiyeti 

seçenekleri arasına aldığı görülmüştür. Sekiz adet konut kullanıcısının çoğu 

mahremiyeti öncelikli üçüncü konu olarak seçmişlerdir. Resim 4.42.’de görülen 
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balkonuna görsel mahremiyet sağlayabilmek için önlem almış konut kullanıcısı ise 1. 

sıraya koymuştur.  

Resim 4.42’de Mardin Yenişehir semtinin merkezinde yer alan Aydınlar Sitesi’ne ait 

bir blok görünmektedir. Blokların yan cephelerinde pencere tasarlanmamış olup 

resimde görünen teras şeklindeki balkon sonradan ilave yapılarak elde edilmiştir. 

Komşu blokla yeterli sayılabilecek bir mesafeye sahip olmalarına karşın, dairelerin 

balkon yanlarının ahşap kafeslerle kapatılması, kullanıcıların mahremiyet 

konusunda hissettikleri rahatsızlıklarını göstermektedir. Kullanıcıların yaz aylarında 

balkonda yatmak istemesi, bu şekilde bir hassasiyete neden olmaktadır.  

         

Resim 4.43 : Đptal edilen mutfak balkonu (solda); aynı mutfağın yan cephedeki 
görüntüsü ve 1. katta mahremiyete karşı alınan bir başka önlem 
(sağda) 

Resim 4.43’de mutfağı görülen ve detaylı görüşme yapılan bir kullanıcı, yandaki yapı 

bloklarının çok yakın olması nedeniyle mutfak balkonunu iptal ettirerek mutfağa dahil 

ettiklerini ifade etmiştir. Yenişehir’de komşu binaya bakan cephede yer alan 

balkonların, ön cephedekilere oranla çok daha fazla miktarda kapatıldıkları 

gözlenmiştir. Bu saptama da alan kazanımdan daha çok, mahremiyet ve 

manzaranın eksikliğinin balkonların kapatılmasında etkili olduğunu göstermektedir.  

� Aidiyet: 

Aidiyetle ilgili detaylı kuramsal anlatım 2. Bölümdeki “kimlik” ve “kültürel kimlik” 

başlıkları altında dolaylı ve dolaysız bir şekilde verilmişti. Bu bölümde ise detaylı 

görüşme kapsamında yapılan anket çalışmasından aidiyete ilişkin çıkarılan sonuçlar 

tartışılacaktır. 

Araştırma kapsamında yapılan detaylı görüşmede, konut kullanıcılarına geleneksel 

ve yeni yerleşimde yaşarken kendilerini oraya ait hissedip hissetmedikleri 
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sorulmuştur. Kullanıcılar, geleneksel konutta yaşarken yüzde 91 ‘lik oranla oraya ait 

hissettiklerini belirtmişlerdir. “Hayır” cevabı veren üç kullanıcıdan ikisi kadındır, diğeri 

ise öğrencilik döneminde, bekar olarak harap-özelliksiz tek katlı bir taş evde ve 5 yıl 

gibi kısa sayılabilecek bir süre boyunca yaşayan erkek kullanıcıdır. Diğer 

kullanıcılara göre oldukça kısa bir süre yaşamış erkek konut kullanıcıyı çıkarırsak, 

erkek konut kullanıcıların hepsi kendilerini geleneksel yerleşime ait hissetmişlerdir 

(Şekil 4.76). 

  

Şekil 4.76 : Kendilerini geleneksel konuta ait hissedenlerin oranı 

Görüşme yapılan konut kullanıcıların yeni yerleşimdeki ev sahipliği oranı yüzde 

88’dir ve yüzde 39 orandaki kullanıcı ise yeni konutta yaşarken kendini buraya ait 

hissetmektedir. Bir başka deyişle, 33 konut kullanıcısından 20’si kendilerini 

Yenişehir’e ait hissetmediklerini belirtmiştir. Kadın kullanıcılar ayrı olarak 

hesaplandığında ise, yüzde ellilik bir oran ile ortalamadan daha fazla olarak 

Yenişehir’e ait hissettikleri görülmüştür (Şekil 4.77). 

 

 

 

 

 

Şekil 4.77 : Kendilerini yeni yerleşime ait hissedenlerin oranı  

Geleneksel yerleşim için aidiyete neden olabilecek duygular yapılan ankette sıfat 

çiftleri ile sorgulanmıştır. Çok belirgin sonuçların elde edildiği anket sonuçlarına 

göre, eski yerleşimde yaşamış konut kullanıcıları geleneksel konuttaki yaşamı yüzde 

88’lik oranla tanıdık, yüzde 85’lik oranla güvenli, yüzde 85’lik oranla huzur verici, 

yüzde 85’lik oranla özgür ve yüzde 85’lik oranla özgün bulmuşlardır. Tüm bu 

sonuçlar gerek kişilerin “eski yerleşimdeki çok mutlu yaşam sürdükleri” konusundaki 

anket sonucunu ve gerekse aidiyet konusundaki yüksek oranlı doğrulamayı 

desteklemektedir (Şekil 4.78). 
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Şekil 4.78 : Geleneksel ve yeni konut için tüm kullanıcılara yöneltilen sıfatlar 
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GELENEKESEL KONUT-KADIN KADIN-YENĐ

 

Şekil 4.79 : Geleneksel ve yeni konut için kadın kullanıcılara yöneltilen sıfatlar 
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Aynı ankette kadınların verdiği yanıtlar ayrı olarak incelendiğinde, “özgür-

kısıtlanmış” sıfat çifti dışındaki diğer sıfatların genel ile aynı çizgide olduğu görülür 

(Şekil 4.79). Bu sonuçlar ile bir genelleme yapabilmek için yeterli kadın kullanıcı 

sayısına sahip olunmasa da,  eski kentteki yaşamın sahip olunan değer yargıları 

nedeniyle kadın üzerinde baskı oluşturduğu savunulabilir. Görüşme sırasında 

benzer bir çıkarım kadın katılımcılar tarafından da yapılmıştır.  

“Yaşantınızı ekonomik koşullar dışında değerlendirirseniz geleneksel ve yeni 

yerleşimde genel olarak mutlu hissediyor muydunuz” sorusuna verilen yanıtların 

aidiyet ile yakın ilgisi olduğu düşünülmektedir. Bu sorunun sonucu olarak; eski 

yerleşimde “çok mutlu” olduklarını belirtenlerin oranı yüzde 42 iken Yenişehir’de bu 

oran (alışveriş, okul, hastane gibi merkezlere yakınlığına, konut içinde fiziksel 

konforun gelişmesine ve çekirdek aile yaşantısının verdiği avantajlara karşın) yüzde 

12’dir. Her iki yerleşimde “mutluyuz” yanıtını verenlerin oranı ise %46 ile aynıdır. 

Mutlu olmayanların oranı yeni yerleşimde % 15 iken eski yerleşimde sadece bir 

kullanıcı ile % 3’tür. Mutlu olmayan tek kullanıcı daha önceki başka bir soruda da 

belirtildiği gibi evde bekar olarak ve 5 yıl gibi kısa bir süre yaşayan erkek kullanıcıdır 

(Şekil 4.80 ve 4.81).   

 

Şekil 4.80 : Geleneksel yerleşim ve kullanıcıların mutluluk seviyeleri 

 
Şekil 4.81 : Yeni yerleşim ve kullanıcıların mutluluk seviyeleri 
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4.2.4.2.   Aile yapısı, akrabalık norm ve kuralları 

Geçmişte, geleneksel Anadolu konutunun kullanıcısının birkaç aileden oluşan geniş 

aile olduğu 2. bölümde anlatılmıştı. Araştırma kapsamında yapılan anket 

çalışmasında geçmişte ve şimdiki aile yapısında çok eşliliğe rastlanmamış olup 

geleneksel evde yaşarken kullanıcıların aile büyüklüğü ortalama 14,2 kişi çıkmıştır. 

40 yaşın üzerindeki konut kullanıcıları ayrı olarak hesaplandığında geleneksel 

evdeki aile büyüklüğü 16,7 kişi bulunmuştur. Bu bilgilerle Mardin evlerinin, 

geleneksel Anadolu konutunda olduğu gibi birden çok aileyi barındırdığı sonucu 

çıkarılabilir. Yeni konutta ise, evli olan konut kullanıcısının aile büyüklüğü ortalama 

4.8 kişi çıkmıştır. Yeni konutta yaşayan evli kullanıcıların tümümün çekirdek aile 

sistemine dahil oldukları görülmüştür.   

Geçmişteki aile yapısında kadına düşen görev ve sorumlulukların (o dönemin değer 

yargıları ve teknolojik olanakları ile) daha fazla olduğu görüşmelerde katılımcılar 

tarafından iletilmiştir. Aile büyüklüğünün fazla olması, kadının ev içindeki iş yükünü 

artıran etken olmuştur. Anket yapılan kullanıcıların yeni yerleşimdeki yaşantılarında 

ortalama 2.8 çocukları vardır. Geçmişte ise bu rakamın çok fazla olduğu 

bilinmektedir. Ayrıca, geleneksel evde fiziksel konforun çok yetersiz olması, çamaşır 

ve bulaşık makinesi gibi teknolojik araçların var olmaması kadınların iş yükünü daha 

çok artırmıştır. Geçmişte çok fazla çocuğa bakıp büyütmek zorunda olan ve ağır ev 

işlerinin altında ezilen kadınların, eski yaşam biçiminden ileri gelen bir önyargıya 

sahip oldukları gözlenmiştir. Bazı kadın kullanıcılar ise, eskinin ahlaki değer yargıları 

nedeni ile eski konutta diledikleri gibi rahat hareket edemediklerini belirtmişlerdir. 

Yapılan ankette kadın kullanıcıların komşuluk ilişkilerindeki zayıflık, iklime uyumsuz 

yapının neden olduğu fiziksel konfor sorunları gibi olumsuzluklara karşın yeni konuta 

olan yakınlıklarının altında bu tip nedenler vardır.  

Kadın kullanıcılar, (eski konutun fiziksel konfor yönü ile iyileştirilmesi ve bakımı için 

yeterli parasal kaynak garantisi) koşulu ile eski kentteki yaşamı erkeklerden daha 

fazla bir oranla tercih etmişlerdir. Yeni konutta kadın, temiz ve sıcak bir ortamda 

ancak yalıtılmış, sosyalleşme hakkı elinden alınmış yalnız bir yaşam sürdürmektedir. 

Kadınların en çok özlem duydukları şeyler arasında geniş aile ve komşuluk 

ilişkilerinin öne çıkması da bu savı doğrulamaktadır.  

Aile büyüklüğü ve alan kullanımı: 

Detaylı teknik değerlendirmesi yapılan konutların (üç oda ve bir salondan oluşan) 

kat planları incelendiğinde, yeni konutların balkonlar dahil ortalama brüt alanının 

ortalama 140 m² olduğu görülmüştür. Bu değeri ortalama aile büyüklüğüne 

böldüğümüzde kişi başına brüt 29,2 m² alan çıkmaktadır. Geleneksel konut için 

benzer bir hesap yapıldığında ortaya çıkacak değer, istatistiksel olarak anlamlı 
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olmayacaktır ya da gerçeği yansıtmayacaktır. Bunun birkaç nedeni vardır. Öncelikle, 

kullanıcıların bir bölümü ilk kuşak geleneksel konut kullanıcısı değildir ve çekirdek 

aileye geçiş sürecinde bu konutlarda bulunmuşlardır. Daha önemli olarak, 

kullanıcılarının hiçbiri geleneksel evin yapım sürecinde bulunmamıştır. Konutta 

kiralamak veya başkasından satın almak yolu ile oturmuşlardır. Yani, konut 

büyüklüğü konusunda belirleyici olamamışlardır. Bu kullanıcılardan bir kısmı, büyük 

konutların sadece belirli bir kısmını kullanmışlar, diğer bölümleri ya boş durmuş ya 

da bölünerek başka kullanıcılara kiraya verilmiştir.  

Kapalı mekan kullanımı olarak, ilk bakışta geleneksel konutta kişi başına düşen 

alanın yeni konuta oranla çok az olduğu söylenebilir. Kullanıcıların verdikleri bilgi ile 

yapılan hesaplamada 31 geleneksel ev için oda sayısı ortalama 4,7 çıkmaktadır. En 

düşük değer bir oda iken en yüksek değer 20’dir. Bu odaların hepsi yaşama 

birimlerine ait olmayıp farklı işlevlerdeki odaları da içermektedir. Ayrıca bu odalar, 

evde var olan odalardır ve anket yapılan kullanıcılar tarafından kullanıldığı anlamına 

gelmemektedir.  

Çok büyük evler ile çok küçük evleri hesaplama dışı bırakırsak ortalama 

büyüklükteki bir geleneksel evde 2 ile 3 adet yaşama birimi olduğu gözlemlenmiştir. 

Bunun anlamı, ortalama büyüklükteki geleneksel bir evde aynı anda iki ile üç aile 

birlikte yaşamışlardır. Standart boyutlardaki iki modülden oluşan bir yaşama birimi 

yaklaşık 29-30 m²’lik net bir alana sahiptir. Ortalama aile büyüklüğü olan 14,2 kişi iki 

adet yaşam birimine bölündüğünde kişi başına düşen kapalı alan 4,1 m², üç yaşama 

birimine bölündüğünde ise 6.1 m²’ lik bir alan düşmektedir. 

Yeni konutta salon dahil olmak üzere odalar ve mutfak kapalı alan olarak 

hesaplandığında (üç oda + bir salona sahip daire için) ortalama net alan yaklaşık 75 

m²’dir. 4,8 kişi aile büyüklüğü ile hesap yapıldığında, bu mekanlarda kişi başına 

düşen net alan 15,6 m²’dir.  Bu bulgu, günümüz konutunda kişi başına düşen kapalı 

alanın geleneksel konuta göre yaklaşık 3-4 kat daha fazla olduğunu göstermektedir.  

Detaylı teknik incelemesi yapılan farklı büyüklükteki 10 adet geleneksel konuttaki 

ortalama açık ve yarı açık alan 162 m² bulunmuştur. Geleneksel konutta kişi başına 

düşen açık ve yarı açık alan 11,4 m²’dir. Yeni konutta ise konut başına düşen toplam 

açık alan ortalama 14,2 m² bulunmuş olup (4,8 kişi /konut yoğunluğu ile) kişi başına 

2,9 m² açık alan düşmektedir. Geleneksel konut, yeni konut ile karşılaştırıldığında 

3,9 kat daha fazla açık veya yarı açık alana sahiptir.  

Akrabalık ilişkileri: 

Geçmiş dönemde geleneksel konutta birlikte yaşayan aileler yakın akraba idi. Evin 

mülkiyeti, açık ve yarı açık alanların kullanımında olduğu gibi ortaktı. Đnsanlar 

birbirine güvendikleri, doğumdan beri çok iyi tanıdıkları, alışkanlıkları aynı olan aile 
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bireyleri ile ortak yaşam sürerlerdi. Bugün ise geleneksel konutlar duvarlarla 

bölünerek farklı kişilere kiraya verilmektedir.  

Çekirdek aile sistemi ile yeni yerleşimde yaşayan konut kullanıcıları, geleneksel 

konutta en çok özlem duydukları şeyin ne olduğu sorusuna yanıt olarak üçüncü 

öncelikli tercih ile “geniş aile ilişkilerini” seçmişlerdir. Geniş aile ilişkilerine özlem 

duyan erkek kullanıcıların oranı yüzde 24’de kalırken kadınların oranı yüzde 62 

olmuştur. Bu sonuç, yeni konutta evi en çok kullanan birey olan kadınların yeni 

yerleşimdeki akrabalık ilişkileri ile ilgili olarak eskiye oranla genel bir tatminsizlik 

yaşadıklarını göstermektedir.    

Mardin’deki konut kullanıcılarının akraba ilişkilerine ve konuklara verdikleri önem, bir 

başka soruda açıkça kendini göstermiştir. Anket ile konut kullanıcılarına bir evde 

olması gerekli olan yatak odası, banyo, wc ve mutfak mekanlarından sonra en çok 

hangi mekanı arzu ettikleri sorulmuştur. Konut kullanıcılarının en fazla istedikleri 

mekan, yüzde 55’lik bir oranla misafir odasıdır.  

4.2.4.3. Konuta ait yaşam şekli  

Mardin’de konut kullanıcılarının iklimle uyumlu şekilde açık mekan kurgusuna dayalı 

bir yaşamlarının olduğu çeşitli bölümlerde anlatılmıştı. 3. Bölümde ise yeni 

yerleşimdeki konutların iklimle uyumsuz bir şekilde kapalı mekan kurgusuna göre 

planlandığı ve bu mekan kurgusunun insanların yaşamlarında fiziksel ve ruhsal 

bakımdan konforsuzluk yarattığı ifade edilmişti.  

Bu başlık ile geleneksel yerleşimden yeni yerleşime göç etmiş bireylerin yeni konut 

yerleşimindeki yaşam biçimine olan uyumu veya uyumsuzluğu yapılan anket 

çalışması sonuçlarına göre sorgulanacaktır. Bu sorgulama, “geleneklere uygunluk” 

ve “komşuluk ilişkilerini” temel alan bir analiz ile gerçekleştirilecektir.  

� Geleneklere uygunluk: 

Görüşme yapılan konut kullanıcılardan eski yerleşimde yaşarken en çok 

kullandıkları iki mekanı öncelik sırasına göre belirtmeleri istenmiştir. 13 konut 

kullanıcısının birinci tercih olarak seçtiği avlu yüzde 33’lük bir oranla en çok 

kullanılan mekan olmuştur. En çok kullanılan ikinci mekan yüzde 29 oran ile oda 

olsa da, 13 evde eyvan olmaması nedeniyle 14 kullanıcının yüzde 21’lik oranla 

tercih ettiği bu mekanın sırası tartışmalıdır (Şekil 4.82).  Eyvanı 33 kullanıcı ile değil 

de, sadece eyvanlı ev sayısı olan 20 kullanıcı ile değerlendirdiğimizde eyvanın oranı 

yüzde 35’e çıkmaktadır. 8 kadın konut kullanıcısından 6 tanesinin odayı 

seçeneklerine alması, geleneksel yaşam biçimi içinde kadının konumunu işaret 

etmesi açısından ilginçtir.  
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Şekil 4.82 : Geleneksel konutta en çok kullanılan mekanlar 
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Şekil 4.83 : Yeni konutta en çok kullanılan mekanlar 

Yeni konutta en çok kullanılan mekan, yüzde 39 oranla oturma odasıdır. Bunu, 

yüzde 27’lik oranla mutfak ve yüzde 21’lik oranla yatak odası izlemektedir (Şekil 

4.83). Görüşme yapılan 8 kadın konut kullanıcısından sadece birisi eski konutta (en 

çok kullanılan mekan olarak) mutfağı seçerken yeni konutta hepsini seçmesi mekan, 

kişi ve eylemler arasında değişen ilişkiyi göstermektedir. Yeni konutta fiziksel 

konforun daha iyi olmasına ve kadının evde teknolojiyi kullanarak daha az 

yorulmasına karşın, (mutfaktaki) eylem yerinin açık veya kapalı olması onun ruhsal 

dinginliğinde bir katkısı olabilir mi?. Yapılan görüşmede 8 kadın kullanıcı, “eski 

yerleşimde genel olarak kendinizi mutlu mu hissediyordunuz“ sorusuna 5 kullanıcı 

“çok mutluyduk” diye yanıt verirken, diğer ikisi “mutluyduk” seçeneğini seçmiştir. 
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Kalan tek kadın kullanıcının “fena sayılmazdı” cevabı, (kendisinin 33 kullanıcı 

arasında eski yerleşimde en çok kullanılan mekan için mutfağı seçen tek kullanıcı 

olması) açısından ilginç bulunmuştur.   

Konutta en çok kullanılan mekan sorusunda elde edilen bir diğer çarpıcı sonuç, açık 

alan kullanımı ile ilgili olandır. Geleneksel konutta en çok kullanılan mekanlar sırası 

ile (düzeltilmiş şekliyle) eyvan, avlu,  yaşama birimi/oda ve terastır. Bir başka 

deyişle, en çok kullanılan dört mekandan üçü açık ve yarı açık bir mekandır. 

Yenişehir’de ise en çok kullanılan mekanlar sırasıyla oturma odası, mutfak, yatak 

odası ve salondur. Burada dikkat çeken, bu dört mekanında kapalı mekan olmasıdır 

ve tek açık mekan olan balkonun kullanılma sıklığı son sıradadır. Balkonu (en çok 

kullanılan mekan olarak) seçen tek konut kullanıcısının balkonu yapılan betonarme 

ekle teras haline getirilmiştir (Resim 4.42). Yeni konutta açık veya yarı açık 

mekanların eksikliği bu sonucu doğuran en büyük etken olmuştur. Bu önemli tasarım 

verisi, Mardin ve Midyat’ta TOKĐ tarafından yapılan toplu konutlarda içerik ve boyut 

olarak yetersizde olsa dikkate alınmıştır. Mardin TOKĐ konutlarında 2mx3m’lik 

boyutlarda daha geniş balkonlar yapılmıştır.  

En çok kullanılan mekana ilişkin anket sorusunda diğer bir önemli saptama ise daha 

önce de vurgulandığı gibi yeni konutta en çok alana sahip olan salonun en az 

kullanım bulmasıdır. Halbuki geleneksel evde en çok alana sahip mekan olan avlu, 

sahip olduğu alanla doğru orantılı olarak en çok kullanılmaktadır. Buradan, 

geleneksel konutun mekan ve enerji kullanım kararları yönüyle daha çevreci olduğu 

yargısı çıkarabilir. 

 

Şekil 4.84 : Yeni konutun geleneklere uygunluğu 

Konut kullanıcılarından yeni konutun geleneklere uygunluğunun değerlendirilmesi 

istenmiştir.  Yüzde 46’lık bir oran ve en yüksek paya sahip olarak “idare ettiği” 

sonucu çıkmıştır. Yeni konutu geleneklerin sürdürülmesi için uygun bulanların 

toplam oranı yüzde 33’te kalmıştır. Buna karşın kesin bir dille tatmin etmediğini ifade 

edenlerin toplam oranı ise yüzde 21’dir (Şekil 4.84). 
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Yetersiz ve niteliksiz komşuluk ilişkileri

Geleneksel yiyecek üretimi ve depolaması için
yeterli alan yok

 Komşu kabul ve yiyecek üretimi gibi ortak işler
yapabilmek için yeterli mekan yok. 

 

Şekil 4.85 : Yeni konutun geleneklere neden uygun olmadığı konusunda kullanıcı 
yanıtları 

Yeni konutun hangi yönü ile geleneklere uygun olmadığı sorulduğunda kullanıcılar 

24 yanıtla (düğün, nişan, bayram, sünnet ve taziye gibi tören ve kutlamalar için) yeni 

konutun uygun mekanlara sahip olmadığını belirtmişlerdir. Đkinci yakınılan konu ise 

18 yanıtla komşuluk ilişkilerinin niteliksiz ve yetersiz olmasıdır. Yeni konutun, 

geleneksel yiyecek üretimi ve depolaması için yeterli alana sahip olmaması 18 

kullanıcı için önemli olmuştur. Konut içi ve dışındaki mahremiyetten toplam 13 

kullanıcı yakınmıştır (Şekil 4.85). 

� Komşuluk ilişkileri: 

Kullanıcılarla yapılan sözlü görüşmede eski konuttaki yaşamla ilgili olarak 

yardımlaşma ve paylaşımın önemi üzerinde durulmuştur. Görüşme yapılan 

geleneksel konutların birinde yaşayan 80 yaşın üzerindeki kimsesiz yaşlı bir kadının 

tüm ömrü boyunca mahalle sakinleri tarafından bakıldığına tanık olunmuştur. 

Geleneksel yerleşimde aynı mahallede farklı gelir gruplarına sahip insanlar birlikte 

yaşamaktadır ve maddi yönden zor durumda olan ve güçsüz kişiler varlıklı insanların 

yardımıyla yaşamlarını diğerleri gibi sürdürebilmektedir. Yeni konuttaki yaşamda ise 

paylaşım değil bireysellik öne çıkartılmaktadır. Đnsanların başka bir evi ve başka bir 

çevreyi kolayca tercih edebilmelerinin altında komşuluk ilişkilerindeki yüzeysellik ve 

tatminsizliğin yattığı düşünülmektedir.  
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Yeni konutta aynı blok içersinde birbirini iyi tanımayan çok sayıda aile bir arada 

yaşamak zorundadır. Anket katılımcılarının çoğu kooperatifle ev sahibi 

olduklarından, Yenişehir’de ev alırken birlikte yaşayacakları insanları 

seçemediklerini belirtmişlerdir. Yüksek gelirli ailelerin yaşadığı bloklarda yapılan 

görüşmelerde, komşuluk ilişkilerinin daha iyi olduğu ifade edilmiştir. Buna karşın orta 

veya daha düşük gelir seviyesine sahip ailelerin oturdukları apartmanlarda ise 

ilişkilerin daha yüzeysel olduğu dile getirilmiştir.  Đstatiksel bir araştırma için yeterli 

örnek yoksa da Mardin’de apartman katlarında alt alta veya yan yana yakın 

akrabaları ile birlikte oturan aileler, komşuluk ilişkilerini daha tatminkar bulmuştur. 

Yenişehir’deki konutların dış kapıları gece ve gündüz kapalı tutulmaktadır. Yeni 

konutta resmi olmayan bir iletişim için mahremiyeti azaltılmış alanlar yoktur. Evin dış 

kapısı güvenlik için kapalı tutulduğundan yeni yerleşimdeki insan ilişkilerinde 

resmiyet daha kapıda hissettirilir. Buna karşın geleneksel yerleşimde yüksek avlu 

duvarlarına karşın avlu kapıları kilitlenmez, ziyaretçilere açık tutulur. Komşusunun 

evine girmek için kişi kapının zilini çalmak zorunda değildir. Bu, insanlar arasındaki 

içtenliğin göstergesidir ve ilişkiyi resmiyetten uzaklaştırır.  Geleneksel evin avlu 

kapısı kişiyi içeri almamak için değil davet etmek için yapılmıştır. Geleneksel 

konutta, avlu kapısı önünün yanı sıra avlu, eyvan ve teras gibi açık alanları sohbet 

için her zaman uygun mekanlar olmuştur. Terastaki uçsuz bucaksız ova manzarası 

ve hissedilen rüzgar esintisi ziyaret için sahneyi tamamlayan diğer elemanlarıdır.  

 
Şekil 4.86 : Geleneksel yerleşimde komşuluğun değerlendirmesi 

Kışlık yiyeceklerin komşularla birlikte hazırlanması iletişimin gelişmesini ve 

dolayısıyla da iyi komşuluk ilişkilerini destekleyen bir eylemdir. Đletişim eksikliğinin 

yaşandığı yeni konutta ise kışlık yiyecek hazırlamak, depolamak için uygun nitelik ve 

boyutta uygun bir mekan yoktur.  

Araştırma kapsamında yapılan ankette elde edilen en ilginç sonuçlardan birisi de 

komşuluk ilişkileri ile ilgili sorulardan gelmiştir. Konut kullanıcılarından eski ve yeni 
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yerleşimdeki komşuluk ilişkilerini değerlendirilmeleri istenmiştir. Kullanıcılar 

geleneksel yerleşimde yaşarken komşuluk ilişkilerinin yüzde 72 oranla “çok iyi” 

olduğunu ifade etmişlerken, yeni yerleşimde ise aynı seçeneğin oranı keskin bir 

düşüş ile yüzde 15’e inmektedir. Yeni yerleşim için yapılan değerlendirmede en 

büyük dilimi % 43 ile nötr tavır olan “gerektiği kadar iyi” seçeneği almıştır. Đkinci dilim 

olarak, açık bir tatminsizliği dışa vuran “yüzeysel, göstermelik” seçeneği, 

kullanıcıların yüzde 21’i tarafından tercih edilmiştir. Yine benzer bir oranla yüzde 18 

kullanıcı yeni konuttaki komşuluk ilişkilerini kalite ve sayı olarak yetersiz bulmuştur 

(Şekil 4.86 ve 4.87). Diğer yandan, yeni konutun geleneklere neden uygun olmadığı 

konusundaki soruya 18 konut kullanıcısı “yetersiz ve niteliksiz komşuluk ilişkileri” 

olarak yanıtlaması aynı paralellikte bir sonuç üretmiştir.  

 

Şekil 4.87 : Yeni yerleşimde komşuluğun değerlendirmesi 

4.2.5.    Estetik boyut/plastik etki/üslup 

Mardin taş evlerinin kübik kütlesi,  bezeme ile çevrili pencere ve kapı gibi yapı 

elemanları, anıtsal avlu kapısı ve iç mekanlarındaki kendine özgü tavan şekli ile 

sahip olduğu estetik değerler mimarlık disiplininde herkesin hemfikir olduğu bir 

konudur. Yukarıda bir bütün olarak söz ettiğimiz estetik değerlerin her maddesi, 

geleneksel evlerin hepsinde var olmayabilir. Bununla birlikte evin kübik kütlesi, 

anıtsal avlu kapısı ve iç mekanlarındaki çoğu kez manastır tonozlu tavan örtüsü 

hemen hemen her evde rastlanabilir özelliklerdir. Günümüz apartman yapısında ise, 

aynı doku içinde eşdeğer parsel boyutlarının bir yansıması olarak karşımıza çıkan 

dikdörtgen prizması şeklindeki büyük parçalanmamış kütle, benzer boyuttaki açık-

gömme balkonları, en-boy oranı olarak kararsız monoton pencereleri ve vurguya 

sahip olmayan apartman girişleri gibi özellikleri dikkat çeker. Yeni konut yapısı, 

Ülkenin her köşesinde yer alan diğer konut yapıları ile aynı estetik değerlere sahiptir 

ve iklim, topografya, kültür gibi yerel verilerle biçimlenmemiştir.  
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Bir üst paragrafta sahip olduğu estetik değerleri ana hatları ile anlatılan geleneksel 

evlerden ayrılarak yeni yerleşime göç etmiş olan kullanıcıya eski ve yeni konutun 

sahip olduğu estetik değerler hakkındaki görüşü sorulmuştur.  Araştırma 

kapsamında yapılan anket ile (yerleşim dokusu, tek başına konut ve konutu 

oluşturan yapı elemanlarının) sahip olduğu estetik değerler üç bölümde 

sorgulanmıştır. Kentsel dokuya ilişkin kullanıcı görüşleri, 4. bölümde “kentsel mekan 

kurgusu” ana başlığı altında detaylı olarak tartışıldığından bu başlık altında diğer iki 

konu anket sonuçları ile ele alınacaktır. 

 

Şekil 4.88 : Genel estetik tatmin (geleneksel konut) 

Görüşme yapılan konut kullanıcılardan genel bir bakış açısı ile geleneksel konutu 

estetik bakımdan değerlendirmeleri istenmiştir. Kullanıcılarının yüzde 21’i geleneksel 

konutlarını çok tatmin edici, yüzde 52’si tatmin edici bulurken, tatmin etmediğini 

söyleyenlerin oranı yüzde 9’dur (Şekil 4.88). Burada görüşme yapılan kullanıcıların 

evlerinin bazılarının bezemesiz, eyvansız ve her şeyden önce bakımsız sıradan taş 

evler olduğunu belirtmek gerekir.   

 

Şekil 4.89  : Genel estetik tatmin (yeni konut) 
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Konut kullanıcıları yeni konutu yüzde 34’lük oranla tatmin edici bulurken, yüzde 

38’lik bölüm ise tatmin etmediğini belirtmektedir (Şekil 4.89). 

Detaylı görüşme kapsamında yapılan anket ile konut kullanıcılarına eski ve yeni 

konut yapılarındaki bazı yapı elemanlarının hangisinin daha estetik olduğu 

sorulmuştur. Geleneksel evdeki oda tavanı, en çok sayıdaki kullanıcının ortak 

beğenisi ile estetik bulunmuştur. Geleneksel konuttaki balkon ve teras 

korkuluklarının yüzde 88’lik, pencerelerin yüzde 82’lik, avlu kapısının ise yüzde 

79’luk oranlarla daha estetik olduğu belirtilmiştir. Oda iç kapısı ise en düşük oranla 

(yüzde 64) geleneksel konut lehinde çıkmıştır. Bu sonuçlara göre, geleneksel 

Mardin evi, burada yaşayan konut kullanıcıları tarafından daha estetik 

bulunmaktadır (Şekil 4.91). 

Konut kullanıcılarından Yenişehir’deki konuta ilişkin estetik açıdan tatminsizlik 

nedenleri öğrenilmek istenmiştir. Kullanıcılar, yüzde 97’lik oranla yeni evlerin 

Mardin’e uygun bir mimariye sahip olmadığını ve eski evlerin daha estetik olduğunu 

düşünmektedir. Kullanıcıların yüzde 85’lik bir bölümü için ise konutlar sadece ticari 

kaygı ile yapıldığı için estetik düşünülmemektedir (Şekil 4.90). 

Yenişehir’deki konut yapılarının hemen hemen hepsinin cephelerinde sadece sıva 

ve boya kullanıldığı gözlenmiştir. Yenişehir’deki apartman binalarının cephesi için 

sıva ve boya dışında kullanıcıların hangi malzemeyi tercih edeceği öğrenilmek 

istenmiştir. Kullanıcıların yüzde 82’lik bir bölümü, bina cephesini geleneksel evin 

yapı malzemesi olan taş ile kaplatmak istediklerini ifade etmişlerdir. Granit veya 

mermer ile kaplatmak isteyen 4 kullanıcıdan 3’ünün kadın olması, kadınların anket 

içinde birçok noktada olduğu gibi genelden farklı düşünebildiklerini göstermektedir 

(Şekil 4.92).  

10 Yanıt

18 Yanıt

32 Yanıt

28 Yanıt

0 5 10 15 20 25 30 35

Çok çirkin bir mimarisi var.  

Yap-sat amacıyla düşünülmeden yapılmış.
Ayrıca, bu amaçla ucuz malzeme kullanılmış.

Mardin’e uygun bir mimarisi yok. Eski evler daha
estetik.

Konutlar sadece ticari amaçla yapılıyor. Estetik
düşünülmüyor. 

 

Şekil 4.90 : Yeni konut estetik tatminsizlik nedenleri 
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Şekil 4.91 : Kullanıcıların geleneksel konut ve yeni konuttaki yapı elemanlarına 
ilişkin estetik değerlendirmeleri 
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Cam ve Alüminyum profil ile Giydirme Cephe

Tuğla Kaplaması

Granit veya mermer kaplaması  

Dekoratif Sıva

Amerikan Sliding-Pvc Yalı Baskı 

Taraklı Mozaik Kaplaması

 

Şekil 4.92 : Bina dış yüzeyi malzeme tercihi (yeni konut) 
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4.2.6.   Sürdürülebilirlik yönüyle karşılaştırma 

Mardin’deki yeni yerleşim, güneş gibi doğal kaynaklara erişim hakkı konusunda 

herhangi bir yasa ve yönetmeliklerin yaptırımı veya tavsiyesi ile biçimlenmemektedir. 

Yeni yerleşimin, (imar planı ve tek yapı ölçeğinde bölgeler arasında bir ayrım 

gözetmeyen ve Ülkemizin bütününde aynı şekli ile geçerli olan) imar mevzuatı ile 

oluşturulmuş olduğu daha önce belirtilmişti. Diğer yandan, gelişmiş bazı ülkelerde 

halen yürürlükte olan sürdürülebilirliğe ilişkin konut yönetmelikleri, Ülkemizde henüz 

yasal yaptırım veya teşvik anlamında gündeme gelmemiştir.  Bu konuda Bayındırlık 

ve Đskan Bakanlığı, Şubat 2007’de “Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” 

taslağını tartışmaya açmıştır. Đncelendiğinde yaptırımdan çok tavsiyeler üzerine 

kurulu olduğu görülen bu yönetmeliğin getirdiği yenilikler bakımından daha önce de 

var olan (TSE 825) binalardaki ısı yalıtımı standardından önemli bir farkı 

bulunmamaktadır. Bu yönetmelik yapılara özel yetkili kurumlarca verilecek “enerji 

kimlik belgesi” kavramını getirmektedir. Taslak yönetmeliğin bina yalıtım esasları 

başlıklı bölümünde, 1. ısı bölgesinde yapılacak olan binalarda merkezi iklimlendirme 

sistemi uygulanacağı ve (soğutma enerji ihtiyacı ısıtma enerji ihtiyacından daha 

fazla ise) bu binalarda yapılacak olan ısı yalıtım projesinde ikinci ısı bölgesi için 

verilmiş olan sınır değerlerin geçerli olacağı öngörülmektedir. Bununla birlikte 

Mardin gibi 2. ısı bölgesinde yer alan sıcak-kuru iklim kuşağında yer alan kentler için 

soğutma anlamında özel bir düzenleme getirmemektedir.  

Tez araştırması kapsamında Mardin’deki eski ve yeni yerleşim, sürdürülebilirlik 

kavram ve ilkeleri açısından karşılaştırılmıştır; 

� Araştırma kapsamındaki konutların incelenmesi sonucu, Yenişehir’deki 

konutların sıcak-kuru iklim yapısına uygun olmayan büyüklükte ve genellikle 

yanlış yönlere bakan pencere ve balkon kapısı açıklıklarına sahip olduğu 

gözlenmiştir. Bu durum, iç mekandaki ideal sıcaklığı elde etmek için 

harcanan daha fazla enerji anlamına gelmektedir. Mardin eski kentte ise, 

yaşama mekanlarının bilinçli bir şekilde yerleştirildiği yön olan güneye bakan 

konut cephelerinde daha küçük boyutta, ancak sayı olarak daha fazla 

pencere homojen bir şekilde dağıtılmıştır. Pencere boyutları tüm konutta 

aynıdır ve ½ standart oranına sahiptir. Pencerelerin sahip olduğu bu standart 

boyut ve cephedeki homojen dağılımları, gerek ısınma amaçlı olarak güneş 

ışınlarının mekan içine alınmasında ve gerekse iç mekanda dengeli bir 

aydınlatmanın sağlanmasında önemli rol oynar. Sokağa bakan diğer 

cephelerde ise, (havalandırma amaçlı açılan küçük pencereler dışında) 

pencere açılmadığı gözlenir. “L” veya “U” tipi plan şemasına sahip konutların 
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terasında yer alan güney, doğu ve/veya batı yönlere bakan yaşam 

mekanları, teras zemininden yansıyarak gelen güneş ışınlarından da 

yararlanırlar.  

� Binaların güneye bakan yönlerindeki açıklıkların en yüksek oranda tutulması 

beklenirken, Yenişehir’deki bina tasarımlarında ticari amaçla (bir katta eşit 

şartlara sahip 4 daire istenildiğinden) bu dikkate alınmamaktadır. Diğer 

yandan, her katta 3-4 daireye sahip bir apartman binasındaki bazı konutlar 

yanlış yönlenme nedeniyle kış ve yaz mevsiminde fazla enerji kullanmak 

zorundadırlar. Mardin eski yerleşimde ise Mardin evindeki yaşama birimleri 

güneş ışınlarından en fazla yararlanacak konumda planlanmıştır. Aynı 

parsele başka bir yaşam mekanı eklense bile bu kuralın değişmediği 

gözlenmiştir.   

� Yeni yerleşimde konut yapılarının sahip olduğu bina kabuğu, yaz 

mevsiminde yapay sistemlere ihtiyaç duyulmaksızın ısıyı koruyabilecek 

yeterliliğe sahip değildir. Bu durum, öncelikle yerinde yapılan gözlemlerle 

saptanmıştır. Ayrıca, tez içinde daha önce belirtilen eski ve yeni yerleşimdeki 

klima kullanma oranları da bina kabuğunun yalıtım yönüyle yetersizliği 

göstermektedir. Eski yerleşimde ise, dışarıdaki yüksek sıcaklığa karşın 

yaşama birimlerinin serin olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle eski yerleşimde 

klima kullanımı yok denecek kadar azdır.  Genellikle arka yüzü toprağa 

dayalı olarak yapılan ve günümüzde kiler olarak kullanılan işlikler ise daha 

serindir.  

� Yeni yerleşimdeki konut yapıları, tek ya da blok olarak bir mikroklima 

yaratacak şekilde düzenlenmemiştir. Oldukça sıcak geçen yaz mevsiminde 

yeni yerleşimde yapılan konutlarda esintiyi alabilecek bir açık alan 

planlanmadığından, özellikle geceleri klima kullanımı ile daha fazla enerji 

tüketilmektedir. Eski yerleşimde, gündüz saatlerinde güneşin etkisini azaltan 

yüksek duvarlarla çevrili avlu; geceleri ise üst katta esintiye açık eyvan ve 

dam gibi alanlar sıcak yaz günlerinde rahatlatıcıdır.  

� Yeni konuttaki bina kabuğu, (termal kütlesi yüksek malzemeden 

oluşmadığından) gündüz ısıyı bünyesine alıp gece tekrar gecikmeli olarak iç 

mekana verebilen yapıda değildir. Bu nedenle, bina kabuğu gündüz 

saatlerinde iç mekanda fazla ısı kazanımına engel olamamaktadır. Bu durum 

ise daha fazla enerji kaybına neden olmaktadır. Araştırma kapsamında 

yapılan ankette konut kullanıcılarının göç sonrası yaz ve kış aylarındaki yakıt 
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harcamalarında görülen artış bunu doğrulamaktadır. Aynı ankete katılan tüm 

katılımcılar yaz aylarında yeni konutun daha sıcak olduğunu konusunda 

birleşmişlerdir.  

� Yeni yerleşimdeki her katta 4 daire ilkesi ile yapılan apartmanların arka ve 

yan tarafta bulunan daireleri, yeterince güneş ve gün ışığından 

yararlanamamaktadır. Bu nedenle, özellikle kış dönenimde ısıtma ve 

aydınlatma olarak enerji tüketimleri, dolayısıyla da küresel ısınmaya neden 

olan fosil kökenli yakıt kullanımı daha fazladır. Yaz mevsiminde ise birbirini 

perdeleyen konut blokları nedeniyle daireler yeterince rüzgar alamamaktadır. 

Bu da bir yandan fiziksel konforu olumsuz yönde etkilerken, diğer yandan 

yapay soğutma sistemlerinin kullanılması nedeniyle enerji tüketimi 

artırmaktadır. Eski yerleşimdeki geleneksel konutlar birbirlerinin gün ışığı, 

rüzgar ve güneş gibi doğal kaynaklardan yararlanmasını engellemeyecek 

şekilde konumlandırılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 4.44 : Mardin Yenişehir semtinde yeni konutlardaki arka dairelerin doğal 
kaynaklara erişim olanakları  

� Yenişehir’deki bina aralıklarının az olması mahremiyet sorunlarına neden 

olduğu daha önceki bölümlerde belirtilmişti. Görsel mahremiyet nedeniyle 

kapalı tutulan perdeler, yapılan büyük pencerelere karşın iç mekanda loşluk 

yaratmaktadır. Bu durumda ise, özellikle gün batımı saatlerinde daha erken 

yapay aydınlatmaya başvurulmasına ve kış aylarında güneşin ısıtıcı 

etkisinden yeterince yararlanılmamasına neden olmaktadır (Resim 4.44). 

Eski yerleşimde ise evlerin pencereleri birbirlerine bakmamaktadır. Avluya 

veya ovaya bakan üst kattaki pencereler, sokaktan geçen birinin veya yan-

karşı komşunun görüş alanına girmemektedir. Bu nedenlerle, pencerelerin 

boyutları küçük olsa da perde kullanılmadığından en üst düzeyde gün ışığına 

erişim sağlanabilmektedir.  
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� 1229 yılında ölen coğrafyacı Yakut el-Hamevi, Mardin’in içme suyu 

kaynaklarının az olduğunu, şehrin içme suyunun büyük bir kısmının evlerin 

avlusunda açılan kuyulardan sağlandığını yazar (Acar, 2006). Yaklaşık 800 

yıl öncesine ait bilgilere ulaştığımız Yakut el-Hamevi’den Mardin’deki su 

azlığının yüzyıllardır süregelen iklimsel kaynaklı bir sorun olduğunu ve belirli 

bir dönemde yaşanan bir kuraklıktan kaynaklanmadığını anlamaktayız. 

Geleneksel Mardin evlerinde sınırlı doğal kaynakların verimli kullanımına 

verilebilecek en güzel örnek, yağmur sularının sarnıç veya kuyular yardımı 

ile depolanmasıdır (Resim 4.45). Alioğlu, geleneksel konuttaki çörtenlerin tek 

işlevlerinin yağmur veya kar nedeniyle damda biriken suyu dışarı atmak 

olmadığını, suyun her kat döşemesindeki küçük kanallar yardımıyla evlerin 

bodrum katlarındaki sarnıçlara biriktirilmek üzere aktarıldığını belirtir (Alioğlu, 

2000). Kat mülkiyeti mevzuatı ile biçimlenmiş olan yeni yerleşimde ise 

yağmur sularının toplanmasına ilişkin yasal bir yaptırım veya teşvik 

bulunmadığından, bu şekilde bir kaynak kullanımına rastlanmamıştır.  

       

Resim 4.45 : Mardin eski kentte yağmur suyunun toplanmasına örnekler 

Yukarıdaki yapılan değerlendirmelerden Mardin yeni yerleşimdeki konut yapılarında, 

çevresel anlamdaki sürdürülebilirlik için bilinçli hiçbir önlemin alınmadığı çıkarımı 

yapılabilir. Yeni yerleşimin, yukarıda incelenen (iklim ve topografya ile uyum, 

yönlenme, her konutun doğal kaynaklara erişiminin sağlanması, enerji korunumu, 

yatırımdan beklenen uzun dönemli faydalar gibi) kriterlere göre sürdürülebilir bir 

kentsel mekan kurgusuna ve sürdürülebilir konutlara sahip olmadığı sonucu 

çıkarılabilir. Geleneksel Mardin yerleşimi ise, aynı kriterlere göre sürdürülebilir bir 

kentsel mekan kurgusuna ve konut tasarımına sahip olarak yüzyıllardır var olmuştur.  
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5.    SONUÇLAR VE ÖNERĐLER 

Tez çalışmasının 4. bölümünde eski ile yeni konut, kentsel ölçekten tek yapı 

ölçeğine uzanan kapsamda ve yerel verilerin kullanımının konut performanslarına 

etkisini araştırmak amacıyla birçok değişken kullanarak karşılaştırılmıştır. Birçok 

kaynak kullanılarak gerçekleştirilen karşılaştırma sonucu elde edilen önemli bulgular 

bu bölümde öne çıkarılarak ele alınacaktır.  Bu bulguların konut tasarımında yerel 

veri kullanımının sağladığı yararları kanıtladığı düşünülmektedir. Tezin ele aldığı 

konunun kapsamındaki genişlik ve (farklı kaynaklardan veri almaya dayalı olan) 

karşılaştırma yöntemi nedeniyle tez içinde dağınık olan bulgu ve saptamalar, 

Çizelgelar halinde ve iki ana başlık altında bu bölümde sunulacaktır; 

a.   Doğal verilerin konut tasarımına etkileri 

b.   Kültürel verilerin konut tasarımına etkileri 

Mardin’de yeni konut tasarımı konusuna ilişkin temel öneri ve tavsiyeler, yerel 

verilerin kullanılması çerçevesinde bu bölümün son başlığında yer alacaktır.  

Araştırma çalışması sonunda elde edilen bulgu ve saptamalar, doğal ve kültürel 

verileri tanımlayan alt başlıklar altında değerlendirilecektir. Her başlık altında eski ile 

yeniye ait bulgular ayrı ayrı verilecektir. 

5.1. Doğal Verilerin Konut Tasarımında Etkileri  

Konut tasarımında doğal verilerin kullanımı daha önceki bölümlerdeki gibi bina ve 

yerleşim ölçeklerinde olmak üzere iki ana başlık altında incelenecektir. 

Geleneksel kent mekan kurgusu ve yeni yerleşimdeki kent kurgusu 3. bölümde 

tanıtılmış, 4. bölümde ise Mardin’in eski ve yeni yerleşimine ait kentsel mekan 

kurgusu karşılaştırmalı olarak belirli kriterlere göre analiz edilmişti. Bu bölümde ise, 

karşılaştırma ve analiz ile elde edilen sonuçlar dört başlık altında ele alınacaktır; 

� Đklim 

� Yer şekli (topoğrafya) 

� Doğal kaynaklara erişim 

� Manzara  
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5.1.1. Geleneksel ve yeni Mardin yerleşiminin oluşumunda katkısı olan doğal 
veriler 

Geleneksel yerleşimlerde gördüğümüz organik doku, o toplumundaki konut 

kullanıcılarının mekansal gereksinimleri ile oluşmuş konutların iklime ve yer şekline 

(topoğrafyaya) uyum ve doğal kaynaklara erişim hakkı gibi ilkelerin dikkate alınması 

sonucu yan yana gelmesi ile ve belirli bir süreç sonunda kendiliğinden oluşmuştur. 

Geleneksel kent dokularında organik yapı içinde ortaya çıkan serbest biçimlenme, 

tekdüzeliği engelleyerek dokuya kimlik kazandırmıştır. 

Mardin geleneksel kent yerleşiminin sahip olduğu iki temel veri dokunun 

oluşumunda belirleyici olmuştur; içinde yer aldığı sıcak-kuru iklim ve üzerinde 

yerleştiği oldukça eğimli arazi. Bu iki temel veriye manzaranın katılımı ile doğal 

verilerin gerek tek yapı ölçeğinde gerekse doku ölçeğindeki tasarımı büyük ölçüde 

belirlediği söylenebilir.  

Eğimli bir arazide bir merdivenin basamakları gibi yerleşmiş olan geleneksel 

evlerdeki avlu ve teras kullanımı, ve (iklim nedeniyle sahip olduğu) sık ve yoğun 

yerleşim Mardin kentsel dokusunu ortaya çıkarmıştır.   

Aynı mevzuat ve ilgili yönetmeliklerce tariflenen ve tip olarak Ülkemizin her 

yöresinde ayrım yapmaksızın aynı şekli ile uygulanan imar planlarının bir ürünü 

olarak ortaya çıkan yeni yerleşimlerde ise çoğu kez kullanıcı katılımı, kültürel yapı, 

iklim koşulları, yer şekli, sürdürülebilirlik vb. tasarım değişkenleri dikkate 

alınmamaktadır. Bu nedenle, aralarında toplu konut uygulamalarının da olduğu bu 

tip yerleşimlerde o yöreye ait yerel izlere rastlanmamakta ve herhangi bir yerel kimlik 

algılanmamaktadır. Yerel verilerden bağımsız bir şekilde oluşturulan gönyeli ve 

çizgisel mantığa sahip yeni yerleşim dokusunun neden olduğu tekdüzelik, kimliksiz 

bir çevreyi de beraberinde getirir. Bu yerleşimlerde uzun vadede ise doğal 

kaynakların verimli tüketilmesine uygun tasarım ilkelerinin dikkate alındığını görmek 

mümkün değildir.   

Mardin Yenişehir’deki yerleşim, yukarıda çerçevesi çizilen planlama mantığı sonucu 

ortaya çıkmıştır. 

5.1.1.1. Đklim 

� Geleneksel Yerleşim: 

Mardin, Türkiye coğrafyası içinde yaz mevsiminde ekstrem sıcaklık değerlerine 

sahip olarak sıcak-kuru iklim özelliklileri gösteren bir bölgede yer almaktadır. 

Nispeten sert geçen kış mevsiminin koşulları ile gündüz ve gece sıcaklıklarındaki 
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farklılık konut tasarımı için önemli diğer verilerdir. Geleneksel konutun mekan 

kurgusu ve bina kabuğu oluşumunda iklimsel verilerin önemli katkısı olmuştur.  

Geleneksel Mardin kent dokusu, içinde bulunduğu sıcak-kuru iklim bölgesinin 

özelliklerini yansıtarak yoğun ve sıktır. Bu tip bir iklim bölgesindeki kentsel 

yerleşimlerde, ortamda zaten var olan aşırı ısının yapı içine girmesini engellemek 

için önlemler alındığı gözlenir. Sıcak-kuru bir iklim bölgesinde güneş ışınlarından 

doğrudan ve yansıma yolu ile etkilenmemek için, güneş gören yüzey alanlarının 

azaltılması esastır. Bu ilkenin yerleşim dokusuna öncelikle daha sık bir yerleşim 

oluşumu şeklinde yansıdığını görürüz. Bu tip iklim bölgesindeki kentsel mekanlarda, 

yüksek avlu duvarları ile çevrelenmiş dar sokaklara ve üstü kapalı geçitlere rastlanır.  

Üstü kapalı geçit işlevindeki abbaralar, yaz mevsiminde sıcaktan, kışın ise 

yağmurdan korunabilecek kamuya açık bir sığınak nitelikleri ile geleneksel 

yerleşimin sokak oluşumundaki zenginlikleridir. Abbaralar, yüksek avlu duvarlarının 

çevrelediği dar sokaklar ile birlikte geleneksel kentte kentsel tasarım ölçeğinde 

iklime uyum için kullanılan elemanlarıdır.  

Mardin geleneksel kent dokusunu oluşturan dar bina aralığına sahip konut yapıları, 

birlikte oluşturdukları kompakt yapı sayesinde adeta büyük bir şemsiye gibi konut 

kullanıcılarını yaz mevsiminde aşırı sıcağın etkilerinden, kışın ise sert rüzgarlardan 

korumaktadır. Böyle bir doku içindeki gölgeli sokaklar çocukları için doğal oyun 

alanlarıdır. Konut kullanıcıları da yapılan ankette yüzde 88’lik büyük bir oranla 

çocuklar için sokakların güvenli olduğunu ifade etmişlerdir. Bununla birlikte, aşırı kot 

farkının olduğu bölgelerdeki korkuluksuz sokaklar küçük çocuklar için potansiyel 

tehlike olduğu gözlemlenmiştir.  

� Yeni Yerleşim: 

Yürürlükteki imar mevzuatı ile oluşturulan Mardin’in yeni yerleşim bölgesine ait imar 

planları incelendiğinde sıcak-kuru bir iklim bölgesinin koşullarının dikkate alınmadığı 

anlaşılmaktadır. Mardin Yenişehir kent dokusu, bu mevzuat ile ortaya çıkan ürün 

anlamında Anadolu’daki herhangi bir iklim kuşağına sahip bir kentin dokusundan bir 

faklılık göstermemektedir. Böyle bir doku yapısının konut kullanıcılarına iklimsel 

yönden verdiği rahatsızlıklar tezin 4. bölümünde detaylı olarak anlatılmıştı.  

Yenişehir’de genellikle 6 kata izin veren ayrık imar düzeni ile biçimlenmiş apartman 

yapılarının, (trafik yolları oluşumu için çizilen) ızgara sistem üzerine yerleştirilmesi 

sonucu kentsel mekan kurgusunun oluşturulduğu gözlenir. Böyle bir yerleşim 

dokusunda, konutlar daha fazla oranda yüzey alanına sahip olarak kaçınılmaz 

biçimde daha çok güneş ışınına ve dolayısıyla da ısıya maruz kalmaktadır. Buna 
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karşın gece oluşabilecek serin esinti ise düz arazi üzerine yerleşim kararı ve yüksek 

bloklar nedeniyle dokudaki konutlara ulaşamamaktadır.  

Trafik yollarını asıl alan planlama anlayışı sonucu ortaya çıkan kentsel dokuda 

(yolların izdüşümünde) oluşan şerit şeklindeki geniş boşluklar yaz mevsiminde daha 

fazla ısı kazanımı gündeme getirmekte ve ortamdaki ısının bu yolla birkaç derece 

daha arttığı gözlenmektedir. Özellikle yaşlı ve çocuk konut kullanıcıları yaz 

mevsiminde (bina aralıklarının fazla olması nedeniyle yeterli gölgenin elde 

edilememesi ve bu şerit şeklindeki açık alandan yansıyan ışınların katkısıyla) daha 

da ısınan sıcak havadan olumsuz etkilenmektedir.  

5.1.1.2. Yer şekli (topoğrafya) 

� Geleneksel Yerleşim: 

Bir yükseltinin güneye bakan yamacında, arazinin eğimini kullanarak yerleşmenin 

birçok kazanımları vardır. Böyle bir yerleşmede her konut eşit bir şekilde güneş ve 

rüzgar gibi doğal kaynaklardan hiçbir engelleme olmaksızın yararlanabilmektedir.  

Tüm konutların aynı zamanda manzaraya erişimleri mümkün olur (Şekil 5.1). 

 

 

Şekil 5.1 : Geleneksel Mardin evinin kış ve yaz güneşi altında güneş ve gölge ilişkisi  
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Şekil 5.2 :  Mardin’deki yeni konutun kış ve yaz güneşi altında güneş ve gölge 
ilişkisi 

Sıcak-kuru bir iklimde daha az bina aralıkları ile yerleşimin, daha çok gölgeli alan ve 

daha az radyasyon yolu ile ısı kazanımı anlamına gelmekte olduğu daha önce 

vurgulanmıştı. Böyle bir yerleşimde, güneşin etkili olduğu gündüz saatleri için avlu 

ve eyvan gibi açık mekanlar sığınılacak yerler olurken, gün batımı ve gece 

saatlerinde ise teras ve dam gibi yüksek konumdaki açık alanlar rahatlatıcıdır. Şekil 

5.1’de eğimli arazi parçasına konumlanmış geleneksel Mardin evinde, kış ve yaz 

mevsiminde farklı açılarla gelen güneş ışınlarının kapalı, yarı açık ve açık 

mekanlarda etkisi şematik olarak gösterilmektedir. Kış mevsiminde yatay gelen 

ışınlar iç mekanlara rahatlıkla ulaşırken, yaz mevsiminde ise daha dik olan güneş 

açısı nedeniyle sınırlı ulaşmaktadır. Yine aynı şekilde özellikle ovadan gelen gece 

esintisi eğimli arazideki tüm konutlara ulaşırken, düz arazideki binalar ise birbirlerini 

perdelediklerinden bu esintiyi hissetmemektedir (Şekil 5.1, 5.2 ve 5.3). 

Mardin gibi ekstrem sıcaklık değerlerine sahip bir bölgede sürdürülebilir bir 

davranışla elde edilen fiziksel konforun temelinde, yüksek bir tepenin güney 

yamacındaki eğimli bir araziye yerleşim ve eğim nedeniyle elde edilebilen sık 

yerleşim dokusu yatar. Böyle bir iklim bir iklim bölgesinde fiziksel konfor elde etmek 

için, doğru yönlenme ve arazi eğiminin etkisi oldukça fazladır. Kısaca belirtmek 
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gerekirse geleneksel Mardin kent dokusunda, fiziksel konfor topoğrafyanın bir 

tasarım verisi olarak değerlendirilmesi ile başarılmıştır.    

Mardin örneği ile gördüğümüz konut yerleşiminin bir yükseltinin yamacında 

kurulması, her konutun esintiden eşit bir şekilde yararlanabilmesi gibi önemli 

yararlıkları getirmektedir. Bu olgu, bize iklime uyumlu kentsel tasarımı başarmak için 

öncelikle yer seçiminin önemini göstermektedir.  Kent için ova yerine önü açık daha 

yüksek bir seviyedeki bir yerin tercih edilmesi, bir yandan esintinin yapı içine kadar 

alınmasını getirirken, diğer taraftan özellikle kış aylarında kent üzerinde pis ve 

bunaltıcı havanın asılı kalmasını engellemektedir.  

 

Şekil 5.3 : Geleneksel Mardin evinde esintinin yapı içine alınmasının şematik 
gösterimi 

Yukarıda topoğrafik verilerin doğru bir şekilde kullanımının kentsel tasarımındaki 

yararlılıkları özetlenmişti. Buna ek olarak gerek yolların gerekse doku içindeki evlerin 

topoğrafyaya uyumları, doku içindeki monotonluğun engellenmesini ve sonrasında 

ise kimlikli çevrelerin yaratılmasını getirmektedir. 

� Yeni Yerleşim: 

Mardin Yenişehir imar planlarında ise, topoğrafya bir tasarım verisi olarak 

değerlendirilmemektedir. Bu konuyu çarpıcı bir şekilde gösteren örnek resimler 4.29 

ve 4.30’da verilmiştir. Mevcut imar mevzuatına göre oluşturulan dokuda, aralarında 

tepelerin de bulunduğu tüm bölge sanki düz bir alanda yerleşim oluşturuluyormuş 

gibi değerlendirilmiştir. Bir yükseltide planlanan apartman blokları arazinin yeterli 

eğime sahip olmasına karşın, birbirlerinin güneş ve rüzgar gibi doğal kaynaklardan 

yararlanmasına izin vermemektedir. Yerleşimdeki diğer düz alanlarda ise, uygun 

olmayan bina aralıkları nedeniyle üst katlardakiler dışında apartmandaki diğer 

daireler doğal kaynaklardan ya sınırlı yararlanmakta ya da hiç yararlanamamaktadır. 

Özellikle daha yatay gelen kış güneşinde gölge boyu uzayacağından dar olan bina 
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aralıkları arkadaki blokların güneş ışınlarından yararlanmasına olanak 

vermemektedir (Şekil 5.2). 

5.1.1.3. Doğal kaynaklara erişim 

Çizelge 5.1 : Geleneksel ve yeni konutta doğal kaynaklara erişim (Çizelgeda 
irdelenen kritere göre uygun özellikleri taşıyan konutun kutusu koyu fon 
rengi ile ifade edilmiştir). 
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� Geleneksel Yerleşim: 

Geleneksel Mardin yerleşimi, sıcak-kuru iklim koşulları ile başa çıkabilmek için 

geliştirdiği sıkışık ve yoğun kentsel dokusunun doğal kaynaklara erişime engel 

olmayabileceği konusunda araştırmacılara kentsel tasarım dersleri vermektedir. Bu 

olgunun temelinde; 

� konutların parseli kullanma biçimleri,  

� parsel büyüklükleri ile üzerindeki yer alan konut arasındaki ilişki 

� topoğrafyanın bir tasarım verisi olarak dikkate alınması 

� binaların yüksekliklerine bağlı olarak aralarında bırakılan mesafeler 

birer parametre olarak karşımıza çıkar. Bu parametreleri doğru boyut ve oranlarda 

kullanan bölge insanı,  aynı zamanda fiziksel konfor ve kültürel yönden de uygunluk 

gösteren avlulu ve teras ev şeklindeki konut tipini oluşturmuştur. Böylece, yöre 

insanı bir yandan komşusu ile huzur ve barış içinde bir ilişki sürdürürken, diğer 

yandan mahremiyet ilkesine uygun, doğal kaynaklara olan erişimi engellemeyen ve 

yöre iklimi ile (sürdürülebilirlik ilkesi temelinde) başa çıkabilen çağdaş bir konutta 

oturmuştur.  
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Mardin geleneksel kent yerleşimi, doğal kaynaklara erişim açısından benzer iklim 

kuşağındaki geleneksel yerleşmelerden farklı kılan özelliklere sahiptir. Mardin’deki 

geleneksel yerleşim, bulunduğu yükseltinin avantajlarını çok iyi kullanmış ve 

konutlar bir avlu etrafına içine kapanmamış, üst kat seviyesinde ovaya yönlenmiştir 

(Şekil 5.1).  Diğer geleneksel yerleşimlerde iklime uyum yönüyle elde edilen 

çözümlerde çok yüksek bir yoğunluktan söz konusu edilemez. Çok katlı sıkışık doku 

şeklindeki yüksek yoğunluk elde edilen bölgelerde ise geleneksel konutların doğal 

kaynaklara erişimleri kısıtlanmıştır. Mardin de ise bir yandan çok yüksek yoğunluk 

elde edilirken, diğer yandan her konutun doğal kaynaklara erişimi yaz-kış 

koşullarında sağlanabilmiştir.  

� Yeni Yerleşim: 

Mardin Yenişehir’deki doku içindeki konutların doğal kaynaklara erişimi, tasarımı 

yapılacak arazi parçasının sahip olduğu topoğrafik verilerin yanlış kullanımıyla veya 

yakınında yapılan başka binalar ile engellenebilmektedir. Yerleşim planlanmasında 

doğal kaynaklara erişimin sağlanması, sürdürülebilirlik ilkesinden insan sağlığına 

etkilerine kadar birçok açıdan önem taşımaktadır. Örneğin, uygun olmayan yön 

ve/veya yanlış bina aralıkları ile getirilen yapılaşma kararları, bir yandan konutları 

daha fazla fosil kaynaklı enerjiye bağımlı kılarken diğer yandan sık ve yüksek 

bloklardan oluşan kent merkezlerinde rüzgarın engellenmesi nedeniyle kış aylarında 

hava kirliliği oluşmasına neden olmaktadır. Sıcak-kuru bir iklim bölgesinde, azalan 

rüzgar hızı ise yaz aylarında kent mikroklimasındaki ortam ısısının yükselmesine ve 

nemin daha fazla azalmasına neden olmaktadır.  

Aşağıda yürürlükte olan imar planı ile getirilen yerleşim düzeninde, kış mevsiminde 

son iki daire dışında dairelerin güneş ışınlarından yararlanma olanaklarının 

bulunmadığı şematik olarak gösterilmektedir (Şekil 5.4). Güneş ışınlarının daha dik 

geldiği dönemlerde ise tüm dairelerin güneş ışınımı ve gün ışığından doğrudan 

yararlanma olanakları birkaç saatle sınırlıdır. 

Çok katlı olarak düşeyde büyüme ve konut parselinden en üst düzeyde rant elde 

etmek temelinde oluşan Yenişehir kent planlanmasında, topoğrafik koşullar ve 

yönlenme gibi doğal kaynaklara erişebilmenin bir parametre olarak 

değerlendirilmediği saptanmıştır.  

Yenişehir’de gelecekte aktif veya pasif güneş ısıtma sistemlerinin kullanılmasının 

istenmesi halinde, binaların topografyadaki konumu ve bina aralıklarının buna uygun 

olmaması nedeniyle mümkün olamayacaktır. Doğal kaynaklara erişim hakkının 

uygun olmayan yönlenme ve yetersiz bina aralıkları gibi nedenlerle planlama ve 
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tasarım kararlarıyla kısıtlanması, bugün olduğu kadar gelecekte de bu konutlarda 

yaşayacak yeni nesilleri de etkileyecektir.  

 

Şekil 5.4 : Arka cepheye bakan dairelerin mevsimsel ve gün içinde doğal 
kaynaklardan yararlanma olanakları 

5.1.1.4. Manzara 

� Geleneksel Yerleşim: 

Kentsel mekan planlanması ile konutların manzaraya34 ulaşabilirliği arasında çok 

güçlü bir ilişki vardır. Bir konutun manzaradan yararlanıp yararlanmayacağı büyük 

ölçüde kentsel mekan planlanması sürecinde belirlenir. Buradaki tasarımı etkileyen 

tüm parametreler bu tezin ilgi alanı dışında olup, araştırma kapsamı yerel verilerin 

tasarım sürecinde olan etkileri ile sınırlıdır. Yerleşim alanı seçilirken bölgenin sahip 

olduğu topoğrafik veriler ve konutların bu verilerle olan ilişkisi manzara oluşumunda 

etkendir. Mardin geleneksel kent dokusu bu açıdan ele alındığında, öncelikle 

konutların birbirlerinin manzaralarını engellemeyecek şekilde arsaya yerleştiği ve 

eğimli arazi koşullarında kat sayısının bu ilke doğrultusunda 

34- Konunun doğru bir şekilde ele alınabilmesi için öncelikle kentsel tasarımda manzara ile ne 
anlaşıldığının bir tanımı yapmak gerekir. Manzara genellikle kelime anlamı ile ilişkilendirildiğinden ilk 
olarak bitki örtüsü, deniz ve göl gibi doğal peyzaj görünümü olarak bilinmektedir. Manzaranın bu 
anlamının yanında, insanın yaptığı binalardan oluşan kentsel siluet; katedral, ulu camii, medrese, saray 
ve geleneksel evlerden oluşan bir sokak gibi tarihi öneme sahip yapılar; opera binası, kültür merkezi 
gibi daha yakın dönemde yapılan başarılı mimari yapıtlar ile önemli meydan, cadde ve park gibi kentsel 
tasarım elemanları da manzara olabilmektedir. Manzaranın buradaki anlamı “bakı” veya uluslar arası 
kullanımı ile “vista” dır.  
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belirlendiği görülmektedir. Komşunun hakkına saygı göstermek ilkesinin konutların 

sahip olacağı kat sayısını belirlediği, bu konudaki Osmanlı mahkeme kayıtlarından 

anlaşılmaktadır. Mardin evlerinin mekan organizasyonu incelendiğinde, yaşama 

biriminin konumunda iklimle birlikte manzaranın da belirleyici olduğu görülür. 

Geleneksel konutta en çok önem verilen oda, manzara anlamında “mandara” olarak 

bilinmektedir. Mardin evindeki yaşama birimleri, doğuda veya batıdaki evi 

çevreleyen sokaklar yerine uçsuz bucaksız Mezopotamya Ovasına bakmaktadır.  

� Yeni Yerleşim: 

Ülkemizde yeni bir yerleşim planlanırken manzara35 çoğu zaman bir tasarım verisi 

olarak değerlendirilmemektedir. Bu nedenle, eğimli bir arazideki yapılanma koşulları 

ile düz bir arazideki koşullar arasında bir farklılık gözlenmez. Yenişehir’in düz kabul 

edilebilecek bir alanda kurulduğu daha önceki bölümlerde anlatılmıştı. Bu düzlük 

içinde yer alan bir tepe şeklindeki yükselti için yapılan planlamada manzaranın bir 

tasarım verisi olarak değerlendirilmediği saptanmıştır. Tepede yer alan konutların 

önemli bir bölümünün, çevrede var olan doğal peyzaj anlamındaki manzaradan 

yararlanamadığı gözlenmektedir (Resim 4.30). 

Yenişehir’de önlerindeki arsaların yapılaşmalarını tamamlamaması nedeniyle bazı 

konut blokları manzara olarak Mardin kalesini görmektedir. Bu bloklar dışında 

Yenişehir’in büyük bir bölümü her yönden konut yapıları ile kuşatıldığından 

manzaradan yoksundur. Ülkemizde ve Mardin Yenişehir’de her katta dört yöne 

bakan ve dört daireden oluşan konut yapıları çok yaygındır. Bu yapılar nasıl bir yer 

şekli üzerine yapılırsa yapılsın arka cephedeki iki dairenin manzaraya erişimi daha 

tasarım aşamasında kısıtlanmaktadır (Şekil 3.23 ve Resim 3.65). Tez kapsamında 

yapılan alan çalışmasında her katta iki daireye sahip bir apartmanda yaşayan konut 

kullanıcılarının manzaranın eksikliğinden daha az yakındıkları tespit edilmiştir.  

Manzara, özellikle yaşlılar ile eve bağımlı fiziksel ve zihinsel engellilerin ruhsal 

sağlıkları için çok önemli bir tasarım verisidir. Yaşlı ve engellilerin evdeki uzun süren 

yaşamları düşünülerek (daha fazla görüş açısı elde etmek için bina veya parsellerin 

şaşırtmalı planlanması gibi) bir takım düzenlemelerin kentsel tasarımında 

değerlendirilmesi beklenir. Ancak, Yenişehir’de (bütüncül planlanan iki adet konut 

sitesi dışında) bu tip düzenlemelerin dikkate alınmadığı saptanmıştır.   

35- Ülkemizdeki imar mevzuatının ortaya çıkardığı yerleşimlerde ise manzara genellikle mahalle 
parkına, sokak veya caddeye bakan konutlar için kullanılmaktadır. Manzaranın bu anlamda kullanımı 
gerçekte bina aralıklarının doğal kaynaklardan yararlanabilmek için uygun olduğunu belirtmek içindir. 
Yoksa gözün ufuk seviyesini veya görünen nesnelerin estetik olup olmadığı ile ilgili değildir. 
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5.1.2. Geleneksel ve yeni Mardin konutunun oluşumunda katkısı olan doğal 
veriler  

Geleneksel ve yeni Mardin konutu 4. bölümde;  

� Mekan Organizasyonu ve Biçimlenme;  

� Fiziksel Çevre Konforu;  

� Kültürel Konfor ;  

� Estetik Boyut/Plastik Etki/Üslup ve 

� Sürdürülebilirlik,  

ana başlıkları altında karşılaştırılarak analizleri yapılmıştı.  

Bu bölümde ise geleneksel ve yeni Mardin konutunun oluşumunda etkisi olan doğal 

verilerin altı çizilecektir.  4. bölümde yapılan analiz çalışmasından elde edilen 

sonuçlar aynı başlıklar kullanılarak gösterilecektir.  

5.1.2.1. Mekan organizasyonu ve biçimlenme  

Çizelge 5.2 : Geleneksel ve yeni konutta mekan kurgusu  
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� Geleneksel Yerleşim: 

Geleneksel ve yeni konutların plan şemaları incelendiğinde ilk göze çarpan kapalı ve 

açık mekanların oranları ve işlevlerinde gözlenen farklılık olduğu daha önce 

belirtilmişti. Araştırma kapsamında incelenen 11 adet geleneksel konutta, açık ve 

yarı açık mekanların toplam konut alanına oranı yüzde 35 gibi büyük bir değer 

çıkmıştır. Bu veri bize geleneksel konut mekan düzeninin açık mekanlara dayalı 
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olduğunu göstermektedir. Geleneksel Mardin evindeki açık ve yarı açık mekan 

kullanımı, tarihçesi, işlevsel ve iklimsel gereklilikleri gibi konular detaylı bir şekilde 3. 

bölümde anlatılmaktadır. Geleneksel Mardin evinde gördüğümüz avlu, teras, eyvan 

ve revak gibi açık ve yarı açık mekanlar iklimle başa çıkabilmek için geliştirilen 

mekansal araçlar olmuşlardır. Mardin evindeki avlu kullanımı yaz-kış mevsimlerinde 

mikroklimatik bir ortam yaratırken, eyvan ve revak gibi yarı açık mekanların da gölge 

elde etmek ve esintiyi yapı içine almak şeklinde işlevleri vardır. Mardin’de daha 

büyük ölçekli evlerde gördüğümüz birden çok eyvan kullanımı, (4. bölümde deneysel 

bir çalışma eşliğinde anlatılan güneşe bağlı olarak yaşanan) gün içi göçe olanak 

sağlar.  

Tez kapsamında yapılan görüşmeye katılan konut kullanıcılarının %100’ü çocukların 

avlu, eyvan ve teras gibi açık ve yarı açık alanlarda ruhsal yönden bunalmadan 

oyun oynayabildiklerini ifade etmişlerdir. Geleneksel konutun sahip olduğu açık alan 

kullanımına dayalı mekan kurgusu, çocuklarda olduğu kadar konutun diğer 

kullanıcıları olan yaşlı ve engelli kişiler üzerinde de olumlu ruhsal etkiye neden 

olduğu yapılan ankette saptanmıştır. Açık ve yarı açık alanlar, bu kullanıcıların çok 

sıcak geçen yaz mevsiminde iklimle başa çıkabilecekleri mekanlar olmuştur. 

Araştırma kapsamında yapılan ankette konut kullanıcıları geleneksel konutu yüzde 

76 oranla uygun bulurken, yeni konutu yüzde 39 olarak uygun bulmuşlardır (Çizelge. 

5.3).  

Çizelge 5.3 : Geleneksel ve yeni konutta çocuk ve yaşlı kullanıcıya uygunluk 

ÇOCUK ve 
YAŞLI 
KULLANICIYA   
UYGUNLUK-
Kullanıcı 
Görüşleri 

Geleneksel 
konut 

YAŞLILARA 
uygun mu?   

( % ) 

Yeni  konut 
YAŞLILARA 
uygun mu?   

( % ) 

Geleneksel 
konut 

ÇOCUKLARA 
uygun mu?    

( % ) 

Yeni  konut 
ÇOCUKLARA 
uygun mu?    

( % ) 

Geleneksel 
yerleşimde 

sokaklar 
ÇOCUKLAR 
için güvenli 
mi?  ( % ) 

Yeni 
yerleşimde 

sokaklar 
ÇOCUKLAR 
için güvenli 
mi?  ( % ) 

EVET 70 45 76 39 88 27 

HAYIR 30 55 24 61 12 73 

� Yeni Yerleşim: 

Yenişehir yerleşiminde incelenen konutların hepsinin benzer plan şeması ve kapalı 

mekan kurgusu ile düzenlendiği tespit edilmiştir.  Bu plan şemasında balkon dışında 

açık veya yarı açık alanlara yer verilmemektedir. Bu nedenle, fiziksel konfor yaz 

mevsiminde yapay sistemlerle sağlanmaktadır. Yenişehir konutunda tek açık mekan 

olan balkon, seyir dışında başka bir işleve sahip değildir. Tez kapsamında yapılan 
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araştırmada, yeni yerleşimde kapalı alanların açık alanlara oranı ortalama % 90 gibi 

çok yüksek bir değer bulunmuştur (Çizelge. 5.2). 

Yenişehir’de yapılan alan çalışmasında tüm konutlardaki kullanıcıların, (günlük 

kullanımda uygun buldukları yöne ve büyüklüğe sahip) bir odayı oturma odası olarak 

kullandıkları saptanmıştır. Konut tasarlanırken günlük yaşam işlevi ile en büyük alan 

tahsis edilen salon, yaz ve kış koşullarındaki düşük iklimsel performansı nedeniyle 

kullanılmamaktadır. Buna karşın kendilerine yönelik uygun nitelikte açık ve yarı açık 

mekan planlanmayan ve gün boyu kapalı mekanda kalmak durumunda olan çocuk 

kullanıcılar için ise ısıtma ve soğutma maliyetleri nedeniyle en küçük oda 

verilmektedir. Çocuklar gibi yaşlı ve engelliler için de yeni konutta açık veya yarı açık 

mekan planlanmamaktadır.  Mekan kurgusu dışında yeni konut, yaşlı veya fiziksel 

engelliler için asansör ile düşey erişim kolaylığı sağlamaktadır. Yaşlı veya fiziksel 

engellilerin park gibi açık alanlar ile alışveriş merkezlerine bu yolla erişim olanakları 

vardır.  

Mevcut imar düzenlemesi ile elde edilen yan ve arka bahçe gibi ortak açık alanların, 

yerinde yapılan incelemede çocuk, yaşlı ve engelli kullanıcı tarafından kullanıldığına 

tanık olunmamıştır. Çoğu zaman hiçbir peyzaj düzenlemesi yapılmayan bu dar ve 

uzun şerit şeklindeki alanlar temel olarak iki nedenden dolayı kullanılmamaktadır. 

Bunlardan birisi iklimsel neden iken diğeri mahremiyetle ilgilidir. Yaşlı, çocuk ve 

özürlülerin kavurucu bir sıcaklık altında apartman bahçelerini kullanmaları, bir başka 

deyişle gölge olmayan ve esintinin hissedilmediği bir alanda oturması veya 

oynaması sağlık açısından mümkün değildir. Dar bina aralıkları nedeni ile de bu 

alanlarda esinti hissedilmemektedir (Şekil 5.2). 

Tez içinde çeşitli bölümlerde ele alınan Yenişehir kentsel mekan kurgusunda da 

anlatıldığı gibi, yeni konut için ayrılan dikdörtgen parsel çoğu zaman uygun yöne 

bakmamaktadır. Böyle bir parsel üzerinde her katta dört daire ile planlanan bir konut 

binasındaki her daire için uygun yönlenmenin yapılamadığı görülmüştür. 

Yenişehir’deki incelenen konutların hepsinde, sokakla olan ilişkisi uygun yönde 

olmasa da salonun konumunu belirlediği görülmüştür. Daha serbest planlama 

olanağı olan site yerleşimlerinde ise tüm konutların ön cephelerini iç avluya baktırma 

kaygısı üstün gelmiş, bir dairenin salonu güneye bakarken karşısındaki bloktaki 

dairenin salonunun kuzeye baktığı görülmüştür.   

Araştırma çalışması kapsamında yaşlıların eski ve yeni yerleşimdeki yaşamlarına 

ilişkin önceden hazırlanmış saptamalara katılıp katılmadıkları kullanıcılara 

sorulmuştur. Geleneksel konutun sağladığı avlu, teras ve eyvan gibi açık ve yarı 
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açık mekan kullanımının sıcaktan etkilenme ve zaman geçirme açısından yaşlılara 

daha uygun, ancak erişebilirlik yönünden uygun olmadığı sonucu elde edilmiştir.  

5.1.2.2. Fiziksel çevre konforu   

Fiziksel çevre konforuna ilişkin 4. bölümde oldukça geniş bir değerlendirme ve 

analiz çalışması gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu değerlendirme ve analiz 

çalışmasının sonuçları üç başlıkta ele alınacaktır; 

� Đklim 

� Yer şekli (topoğrafya) 

� Aydınlatma ve gürültü denetimi 

Çizelge 5.4 : Geleneksel ve yeni konutta iklime uyum (Çizelgeda irdelenen kritere 
göre uygun özellikleri taşıyan konutun kutusu koyu fon rengi ile ifade 
edilmiştir.) 
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� Đklim  [Geleneksel Yerleşim] 

Mardin geleneksel yerleşimindeki konutların, yerleşim boyutunda olduğu kadar tek 

yapı ölçeğinde de içinde bulunduğu sıcak-kuru iklim bölgesine uygun düzenlemelere 

sahip olduğunu görüyoruz.  Tek yapı ölçeğinde açık alan kullanımı gibi alınan 

mekansal önlemler mekan düzenlemesi başlığı altında özetlenmişti. Bu başlık 

altında ise geleneksel evlerin bina formu ile bina kabuğuna ilişkin yapılan 

düzenlemeler yer alacaktır. 

Sıcak-kuru iklim bölgesinde yer alan geleneksel binaların dış yüzeylerini küçültmek, 

dolayısıyla da ısı kaybının azalmasını sağlamak için önlemler alındığı ve genellikle 

bitişik düzen ve kompakt bir yapılaşma tercih edildiği daha önceki başlıklarda 

anlatılmıştı.  Mardin’deki geleneksek konutların, bu ilke ile kompakt bir forma sahip 

oldukları izlenir. Konutun çatısı ısı kaybını azaltmak ve yeterli ısı yalıtımına sahip bir 



 289 

bina kabuğu elde etmek için düz çözülmüştür. Đç mekanla dış mekan arasındaki ısı 

alışverişini en aza indirmek için küçük pencereler kullanılmıştır. Ortalama 0.8-1 

metre kalınlığındaki geleneksel evin duvarları, kış mevsiminde eğimli gelen güneş 

ışınlarını homojen bir şekilde iç mekana alırlar. 

Sandık duvar tekniği ile yapılmış kalın dış duvarlar ve boşluklu kalın üst örtü, yaz 

mevsiminde iç mekanda istenilen fiziksel konforu büyük ölçüde yapay bir sisteme 

gereksinim duymadan sağlayabilmektedir. Termal kütlesi oldukça yüksek bir 

malzeme olan taşın yeterli kalınlık ile konut dış duvarında kullanılması, iletim yolu ile 

ısı enerjisinin gecikmeli biçimde iç mekanda kullanılmasına olanak sağlamaktadır. 

Bu yolla gündüz duvar bünyesinde depolanan enerji gece saatlerinde iletim yolu ile 

iç ortama verilir. Gece ise (düşen dış ortam sıcaklığı etkisi sonucu) soğuyan bina 

kabuğundaki düşük ısı sabah iç mekanın daha serin hissedilmesine neden olur.   

Geleneksel Mardin evi, çoğunun üst kat düzeyinde bir terasa sahip olduğu avlulu bir 

konuttur. Avlulu konut tipi, doku oluşumundaki iklimsel yararlıkların yanı sıra 

oluşturduğu mikroklimatik ortam nedeniyle tek yapı ölçeğinde tercih edilir. Yaz 

mevsimindeki iklimsel koşulların biçimlendirdiği Geleneksel Mardin evi, kış aylarında 

doğru yönlenme ve uygun bina kabuğu ile (güneşten yararlanma, iç mekandaki ısı 

kaybının azaltılması yolunda alınan önlemler gibi nedenlerle) iklimsel yönden 

yararlılıklara sahiptir. 

Gündüz güneş ışınlarından korunarak gölgeli yüzeyler elde etmeye yönelik 

mekansal önlemlere karşın, gece ise serin esintiden yararlanmak amacıyla tek yapı 

ölçeğinde ve konutun bulunduğu dokuda buna uygun düzenlemeler yapıldığını 

görmekteyiz. Dokudaki her bir bina, güneşin battığı saatlerde kullanıcının gereksinim 

duyduğu fiziksel konforu, teras veya dam gibi açık mekanlar sunarak sağlar. Evlerin 

teras seviyesinde birbirlerinin önünü kapatmaması, yaz mevsiminde akşam ve gece 

saatlerinde fiziksel yönden başka bir yapay araç kullanmadan istenilen konforu 

getirir. 

Geleneksel mekan kurgusunda yaşamın geçtiği en önemli kapalı mekan olan yaşam 

birimleri tüm konutlarda bu iklim bölgesi için ideal coğrafi yön olan güneye 

yönlendirilmiştir (Çizelge 5.4). 

Araştırma kapsamında yapılan ankette yer alan “geleneksel ev yazın sıcak oluyor” 

yargısına hiç kimse katılmamıştır (Çizelge 5.5). Yaz mevsimi koşullarında bina 

kabuğunun yeterliliği kuşkuya yer vermeyecek biçimde burada uzun süre yaşamış 

kullanıcıların görüşleri ile doğrulanmıştır.  
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Çizelge 5.5 : Geleneksel ve yeni konutta iklime ilişkin kullanıcı görüşleri  

ĐKLĐM-Kullanıcı 
Görüşleri 

Yeni ev 
yazın 

daha mı 
sıcak?      
( % ) 

Yeni 
evde 
klima 
var 
mı? 

Yeni 
yerleşimdeki 

yapılar 
Mardin 
iklimine 

uygun mu? 

Eski 
kentte 
gece 

esintisi 
hissedilir 

mi? 

Yeni 
kentte 
gece 

esintisi 
hissedilir 

mi? 

Eski 
yerleşimden 

yeni 
yerleşime 

geçişte  
ısınma ve 
soğutma 

masrafı arttı 
mı? 

EVET 100 81 12 100 12 88 

HAYIR 0 19 88 0 88 12 

� Đklim  [Yeni Yerleşim] 

Daha önceki bölümlerde Yenişehir’deki kentsel mekan kurgusunun Mardin iklimine 

uygun bir biçimde geliştirilmediği vurgulanmıştı. Yenişehir bölgesindeki yerleşimde 

olduğu gibi yapılaşmada da iklim ve topografya belirleyici olmadığından binaların 

yönlenmeleri için belirli bir ilkesel davranışa rastlanmamıştır. Çok katlı apartman 

yapısı şeklinde bir yapılaşmaya sahip Yenişehir’deki konut blokları mikro-klimatik bir 

ortam oluşturacak şekilde yerleştirilmemiştir.  

Mekan organizasyonu bölümünde yeni konutun kapalı mekan kurgusuna sahip 

olduğunun altı çizilmiş ve iklime uyum anlamında konut kullanıcısına iklimsel yönden 

rahatlık getirecek bir hiçbir mekansal düzenleme sunmadığı belirtilmişti. Ne blok 

aralarında ne de konut yapısı içinde gölge elde etmeye yönelik bilinçli bir çaba 

gözlenmemiştir. Bu ise mevcut ortam sıcaklığının daha da fazlalaşmasına neden 

olmaktadır. 

Yenişehir’de, konut yapıları genellikle dikdörtgen prizması şeklinde kompakt bir 

forma sahiptir. Isı korunumu açısından istenilen forma sahip olmasına karşın, konut 

yapılarının ayrık düzende ve uygun olmayan bina aralıkları ile araziye yerleşmeleri 

ısı kayıplarını artırmaktadır. Yenişehir’de yaklaşık eşit oranlarda teras veya eğimli 

çatı kullanımı söz konusudur. Teras çatıya oranla yüzey alanına sahip olan eğimli 

çatı formu ise yetersiz ısı yalıtımı koşullarında binanın ısı kazancını/kaybını 

artırmaktadır.  

Geleneksel ve yeni bina kabuğunun ısı yalıtım performansları, aynı kullanıcıya ait 

eşit şartlardaki birer oda için yapılan ısı kaybı hesabı ile 4. bölümde gösterilmişti. Bu 

hesaplama sonucu Yenişehir’de incelenen konutun bina kabuğuna ait ısı kaybının 

geleneksel yapıya göre iki kat fazla olduğu saptanmıştır. Araştırma çalışması 
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kapsamında yapılan ankette ise Yenişehir’de yaşayan konut kullanıcılarının tümü, 

yeni konutlarının yaz mevsiminde geleneksel konuta kıyasla daha sıcak olduğunu 

belirtmişlerdir. Her iki bulgu da yeni konutun sahip olduğu bina kabuğunun Mardin’in 

bulunduğu sıcak-kuru iklimle başa çıkmakta yetersiz kaldığını göstermiştir.   

Konutların yapay sistemler yerine yenilenebilir doğal kaynakları kullanmasını 

öngören tasarımlar, ilk yapım maliyeti ve arsadan beklenen yüksek rant nedeniyle 

gündeme gelmemektedir. Bu konuda yurt dışındaki bazı gelişmiş ülkelerde olduğu 

gibi teşvik sistemi getirilmelidir. Diğer yandan, konutların yerleşim ölçeğinde doğal 

kaynaklara erişimlerinin sağlanmaması, bedensel engelli, kadın ve çocuk gibi tüm 

konut kullanıcıların fiziksel ve ruhsal gereksinimlerine uygun tasarım koşullarının 

oluşmasını fiziksel olarak engellemektedir. 

Tez kapsamında yapılan anket çalışmasında kullanıcılar, Yenişehir’de fiziksel konfor 

yönüyle en büyük sorunun kış mevsiminde yaşanan ısı kaybı değil, yaz aylarında iç 

mekandaki sıcaklığın yüksekliği olduğunu belirtmişlerdir. Araştırma ile elde edilen % 

81 gibi oldukça yüksek bir orandaki klima kullanımı, bir yandan bina kabuğundaki 

yetersizliği, diğer yandan bu konuda kullanıcıların yapay çözüm arayışlarına 

yöneldiklerini göstermektedir (Çizelge 5.5). 

Đçlerinde duvar dış yüzeyinde mantolama yapılmış yeni konutlarda oturanların 

olduğu konut kullanıcılarının yüzde 97’si yeni konutu yaz mevsiminde sıcak ve 

bunaltıcı bulmuştur. Bu veri Yenişehir’deki konutların bina kabuklarındaki yetersizliği 

göstermektedir.  

Çizelge 5.6 : Geleneksel ve yeni konutta iklim dışındaki fiziksel konfor  

(Đklim 
Dışında) 
FĐZĐKSEL 
KONFOR-
Kullanıcı 
Görüşleri 

Geleneksel 
konut için 

gürültü 
hissedilir 

mi?  
( % ) 

Yeni  
konut 
için 

gürültü 
hissedi-
lirmiydi?    

(% ) 

ESKĐ-
Oturma 
odası 

aydınlık 
düzeyi 
yeterli 

mi?    
 ( % ) 

YENĐ-
Oturma 
odası 

aydınlık 
düzeyi 
yeterli 

mi? 
( % ) 

ESKĐ-
Mutfak 
aydınlık 
düzeyi 
yeterli 

mi? 
( % ) 

YENĐ-
Mutfak 
aydınlık 
düzeyi 
yeterli 

mi? 
( % ) 

ESKĐ-
Yerleşimde 

hava 
kirliliği var 

mı?  
  ( % ) 

YENĐ-
Yerleşimde 

hava 
kirliliği var 

mı?  
  ( % ) 

EVET 6 73 73 91 30 97 3 82 

HAYIR 94 27 27 9 70 3 97 18 

� Aydınlatma ve Gürültü Denetimi  [Geleneksel Yerleşim] 

Geleneksel Mardin evinde iklimsel nedenlerden tercih edilen küçük boyuttaki 

pencereler, oda duvarındaki homojen dağılımları ile yaşama biriminin işlevleri için 
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yeterli aydınlık sağlarlar. Yaşama birimlerinin pencereleri sokağa değil de ovaya 

veya avluya baktığından perde çekilmeksizin kullanılabilme olanağı vardır ve bu 

yolla içeri alınan gün ışığı perde ile azaltılmaz. Görüşme yapılan konut kullanıcıları, 

geleneksel konuttaki yaşama birimini % 73 oranda aydınlatma bakımından yeterli 

bulmuşlardır (Çizelge 5.6). 

Eski kentteki geleneksel konutlarda yapılan gözlemlerde, yaşama birimlerindeki 

aydınlık düzeyinin yeterliliğinin odanın sahip olduğu pencere sayısına ve plandaki 

konumuna bağlı olduğu saptanmıştır. Zemin katlarda yer alan yaşama birimlerinde 

aydınlık düzeyi genel olarak yetersizken, teras katlarında iki yönde penceresi olan 

ve/veya bulunduğu terasa yatay konumda yerleşmiş olan yaşama birimlerinin 

aydınlık düzeylerinin daha tatmin edici olduğu gözlenmiştir. 

Geleneksel Mardin konutunun bina kabuğunda strüktürel, iklimsel ve yerel 

bulunabilirlik nedenleriyle tercih edilen yeterli kalınlıktaki taş duvarın iç mekanda 

oluşabilecek sesin bir odadan diğerine ulaşmasına engel olduğu, yapılan anket 

çalışması ile de doğrulanmıştır. Konut kullanıcıları geleneksel konutta % 97’lik 

oranla konut içinde gürültü kaynaklı bir rahatsızlık hissetmediklerini belirtmişlerdir.  

Diğer yandan, araştırma kapsamında ziyaret edilen geleneksel evlerin hiçbirinde 

(manastır tonoz üst örtüsü ve duvardaki sürekli devam eden nişlerin bir sonucu 

olarak) yaşama birimlerinde sesin çınlamasına rastlanmamıştır. 

� Aydınlatma ve Gürültü Denetimi  [Yeni Yerleşim] 

Mevcut imar mevzuatı hükümlerine göre oluşturulan yeni konutun pencere 

boyutlarının doğal aydınlatmayı sağlama için genel olarak yeterli oldukları 

gözlemlenmiştir. Ancak, bazı konutlardaki kuzeye bakan ve küçük boyuttaki 

pencerelerin, yeterli aydınlatma sağlayamadığı gözlenmiştir. Büyük çoğunluğu ön 

cephede oturmaları nedeniyle yeterli bina aralığına sahip konut kullanıcılarından 

oluşan anket katılımcıları, yeni konutta oturma odasını % 91 oranla doğal 

aydınlatma bakımından yeterli bulmuştur.  

Görüşme yapılan konut kullanıcılardan sadece yüzde 11’i, yeni konutlarında konut 

içi gürültü kaynaklı bir rahatsızlık hissetmediklerini belirtmişlerdir. Kullanıcılar eşit 

oranlarda tesisat seslerinden; alt, üst ve yan komşudan gelen (insan sesi kaynaklı 

veya elektrikli cihazların neden olduğu) gürültüden şikayet etmişlerdir.  

5.1.2.3. Yapım sistemi ve teknolojisi  

Geleneksel yerleşimde yüzyıllardır aynı şekilde kullanıldığı düşünülen kagir yapım 

sistemi ile yüzyılın ilk devresinde kullanımı yaygınlaşan betonarme yapım sisteminin 
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Mardin’deki yerel kullanımı alan çalışması kapsamında 4. bölümde geniş bir şekilde 

karşılaştırılmıştır.   

Diğer yandan eski ve yeni konut yapımında kullanılan yapı malzemeleri de, yörenin 

sıcak-kuru iklim yapısına uyum, iç ve dış mekanın fiziksel konforuna katkısı, 

kullanıcıların estetik tercihlerine uygunluk ölçütlerine göre karşılaştırılmıştı. 

� Geleneksel Yerleşim: 

Geleneksel Mardin evlerinin bilinirliğinde taşın önemli payı vardır.  Geleneksel 

Mardin evlerinin temel yapı malzemesi olan taş, üst örtü ve duvar yapımında taşıyıcı 

olarak; silme ve bezemelerin yapımında süsleme elemanı olarak; merdiven, kapı-

pencere sövesi, yatak ve lamba nişleri, korkuluklar ve baca yapımında yapı elemanı 

olarak; avlu, teras ve odaların döşemesinde yer kaplaması olarak kullanılmıştır. 

Mardin konutunda açık sarı renkli bir kireç taşı ana yapı malzemesidir. Mardin 

taşının ısıl iletkenlik değeri 0,7985 (W/mK) bulunmuştur (Adin,2007).  Bu ısıl 

iletkenlik değeri ile tuğla, briket gibi yapı bloklarının sahip oldukları değere yakındır. 

Geleneksel konut iç ve dış cephesinde kesme veya kaba yonu şeklindeki taş 

kullanımı söz konusudur ve yıllar geçtikte herhangi bir bakım gerekmemektedir. 

Anıtsal etki ve kalıcılık kaygıları ile daha çok dini ve sosyal amaçlı yapılarda 

gördüğümüz taşın bu denli yoğun ve estetik kullanımı konut yapılarında nadiren 

görülmektedir. Taşın bir konut yapısında bu şekilde kullanımı bir yandan o konut ve 

konutlardan oluşan yerleşime aidiyet duygusu ile bağlanılmasını getirirken, diğer 

yandan göze hoş gelen bir nesneyi kullanırken yaşanılan doyum duygusunda 

olduğu gibi evdeki dinginliğe ve huzura katkıda bulunur.  

Geleneksel Mardin evinde taşın sandık duvar tekniğinde duvar ve tavan malzemesi 

olarak tüm yapı kabuğundaki kullanımı ile iç mekanda her mevsimde istenilen 

fiziksel konfor sağlanabilmiştir. 

Mardin evlerinin başta yaşama birimleri olmak üzere çoğu mekanda yapım kolaylığı 

ve estetik görünümü nedeniyle manastır tonozu tercih edilmiştir. Eyvanda ise bilinçli 

bir tercih ile istisnalar dışında her zaman beşik tonoz örtü biçimi kullanıldığı 

gözlenmektedir. Odaların iklimlendirmesinde önemli rol oynayan ve kapalı 

mekandan açık mekana geçiş işlevindeki yarı açık mekan olan eyvanın sahip olduğu 

beşik tonoz biçiminin, ovadan gelen esintinin yaşama birimlerine aktarılmasında 

uygun bir form olduğu bilinmektedir. 

Mardin evi pencereleri genellikle iki sıra olarak düzenlenmiştir. Geleneksel Mardin 

evinde görülen pencere üstlerindeki ışık ve havalandırma amaçlı yapılan içe doğru 



 294 

konik biçimli tepe pencereleri, yaz aylarında ışık almak için kullanıldığı 

düşünülmektedir (Alioğlu,2000). 

� Yeni Yerleşim: 

Yenişehir bölgesinde yapılan konutlar, yapım maliyeti olarak ilk bakışta daha 

ekonomik görünmektedir.  Bununla birlikte, yaşam boyunca değerlendirildiğinde 

getirdiği fiziksel ve kültürel konforsuzluğu, fosil yakıtlarla elde edilen enerjiye olan 

aşırı bağımlılığı, ısıtma-soğutma için her yıl fazladan ödenen işletme giderleri ve 

küresel ısınmaya olan olumsuz katkıları ile gerçekte çok daha fazla bir bedele mal 

olmaktadır. Geleneksel konut yüzyıllarca aynı anda üç nesile birden hizmet 

etmişken, tek aileye hizmet eden Yenişehir’deki konut ortalama 30-40 yıl sonra artık 

çok eski, harap hale geldiğinden yıkılıp yenilenmesi gerekmektedir.  

Ev yapımında kullanılan malzeme ve yapım teknolojisi ile ilgili olarak diğer bir konu 

ise evin değerlenmesi ile ilgilidir. Doğal kaynaklardan en üst düzeyde yararlanan ve 

anıtsal yapılarda gördüğümüz malzeme ve bezeme ile yapılan geleneksel konut, 

yıllar geçtikçe daha da değerli hale gelmektedir. Diğer yandan maliyet kaygısı 

sonucu ucuz malzeme ve çok katlı olarak adeta kullan-at mantığı ile yapılan 

Yenişehir’deki yeni konut ise, yıllar geçtikte ilk yapım maliyetine göre her geçen gün 

daha fazla değer kaybetmektedir.  

Günümüz konutlarında yoğun nüfus karşısında maliyet ve arsadan beklenen rant 

öncelikli bir konu olduğundan, ortalama bir değerdeki konut için gerek yapım 

teknolojisinden ve gerekse konut yapımında kullanılan malzemeden uzun vadeli bir 

performans düşünülmemektedir. 

Türkiye’de yürürlükteki ısı yalıtım yönetmeliği, yaz mevsiminde dış ortamdan odaya 

doğrudan veya radyasyon yolu gelen fazla ısı karşısında herhangi bir önlemi 

öngörmemektedir.  Halbuki Mardin’in iklim bölgesinde fiziksel konfor yönüyle en 

büyük sorun kış mevsiminde yaşanan ısı kaybı değil, yaz aylarındaki aşırı 

sıcaklardır.  

Betonarme iskelet sistemi ile yapılan Mardin Yenişehir’deki konutların dış 

kabuklarında birbirinin benzeri nitelikteki yapı malzemesi ve duvar detayı 

kullanılmaktadır. Taşıyıcı olmayan duvarlarda genellikle herhangi bir ısı yalıtım 

tabakası olmaksızın yatay delikli tuğla ve sıva kullanılmıştır. Yenişehir’deki konut 

yapılarının üst örtüleri ise, hemen hemen aynı oranda teras ve ahşap konstrüksiyon 

üzerine döşenen kiremit örtülü çatı ile kaplanmıştır. Yapılan ankette 33 konut 

kullanıcısından 27’si (%81’lik bir oranla) üst katların çok sıcak olduğundan şikayet 

etmişlerdir.  
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Yenişehir’de yeni yapılan bazı binalarda gaz beton olarak bilinen yalıtım yeteneğine 

sahip yapı blokları dolgu elemanı olarak kullanılmaktadır. Daha büyük çoğunluktaki 

yapılarda ise yalıtım, delikli tuğla üzerine genellikle 3 cm. XPS yalıtım tabakası 

kullanarak dıştan mantolama ile sağlanmaktadır. Yeni konuttaki bina kabuğu 

mantolama şeklinde yalıtım yapılması durumunda bile, gündüz ısıyı bünyesine alıp 

gece tekrar gecikmeli olarak iç mekana verebilecek nitelikte bir detaya sahip 

değildir. Bu nedenle, yeni konuttaki bina kabuğu yeterli kalınlıkta XPS yalıtım 

tabakası kullanılarak iletim yolu ile fazla ısı kazanımına engel olabilmesine karşın, 

bu ısıyı bünyesinde depolayamadığından gece gecikmeli şekilde iç mekana iletilen 

ısı enerjisinden söz edilemez. 

 5.1.2.4. Sürdürülebilirlik 

2. Bölümde bazı araştırmacıların sürdürülebilirlik kavramı içinde mimarlık disiplininin 

ilgi alanını “ekolojik bina tasarımı” başlığı altında tanımladığı belirtilmiş, 4. bölümde 

ise eski ile yeninin sürdürülebilirlik anlamındaki karşılaştırılması bu eksende 

yapılmıştı.  

Ekolojik bina tasarımı, konut içi fiziksel konfor elde etmek için olabildiğince güneş 

ışınımı, gün ışığı ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ağırlık 

veren, bu amaçla yapının yerel verilere uygunluğunu arayan bir yaklaşımdır.  

Çizelge 5.7 : Geleneksel ve yeni konutta sürdürülebilirlik (Çizelgeda irdelenen 
kritere göre uygun özellikleri taşıyan konutun kutusu koyu fon rengi ile 
ifade edilmiştir.) 
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mu? 

Konut 
tipi 

iklimle 
uyumlu 

mu? 

Konut 
içi 

fiziksel 
konfor 

için 
yapay 

sistem-
lere 

bağımlı 
mı? 

Konuttaki 
mekanla-

rın 
yönlendir-

mesi 
iklimle 
uyumlu 

mu?  

Pencere 
büyüklük-

leri 
coğrafi 
yön ile 

değişken-
lik 

gösteriyor 
mu? 

Yaz 
mevsimin-
de fiziksel 
konfor için 

uygun 
mekansal 

düzenleme 
var mı? 

Su gibi 
kısıtlı 
olan 

kaynaklar 
verimli 

kullanılı-
yor mu? 
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Evet Evet Evet Evet Hayır Evet Evet Evet Evet 
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Hayır Hayır Hayır Hayır Evet 
Çoğu 

zaman 
değil 

Hayır Hayır Hayır 

Çizelge 5.7.’den de izlenebileceği gibi yerel verileri konut tasarımında doğru bir 

şekilde kullanan geleneksel konutun sürdürülebilirlik yönüyle olan performansı her 
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maddede yeni konuttan daha başarılıdır. Bu sonuçta sürdürülebilirlik konusundaki 

bilinç eksikliğinin yanı sıra, yeni konutun daha kısa dönemli, düşük bütçe ile ve acil 

barınma için yapılıyor olmasının da önemli payı vardır.  

Çizelge 5.8 : Geleneksel konuttan yeni konutta geçişte mekansal değişimler ve 
sonuçlarının sürdürülebilirlikle olan ilişkisi 

   Sürdürülebilirlik Yönüyle Değerlendirme 

 

MARDĐN'de 
GELENEKSEL 
KONUTTAN YENĐ 
KONUTA 
GEÇĐŞTE 
MEKANSAL 
DEĞĐŞĐMLER ve 
SONUÇLARI 

Fiziksel Konfordaki 
Yetersizliği Gidermek 
için Daha Fazla Fosil 
Kökenli Yakıt 
Kullanılması 

Doğal Kaynaklara 
Erişimin Yeterince 
Sağlanmaması 

Su Gibi Doğal 
Kaynakların 
Bilinçsiz 
Tüketilmesi 

Mekan 
Kurgusundaki 
Değişim (tüketim 
toplumunun yaşam 
biçimine yönelik 
tipleştirilen 3 oda ve 
1 salon şemalı 
mekan kurgusu)  

Uygun olmayan bina 
aralıkları ve yetersiz 
bina kabuğu sonucu, 
aydınlatma ve 
iklimlendirme için daha 
fazla fosil kökenli yakıt 
kullanılmaktadır. Yeni 
konutta en fazla alan 
verilen salon en az 
kullanıma sahiptir. 

Tüm ülkede aynı 
şemasının geçerli 
olduğu tip kat planı, 
simetri ile bir katta 4 
dairede 
uygulanmaktadır. Her 
katta en az 2 dairenin 
doğal kaynaklara 
erişimi kaçınılmaz 
olarak sınırlı 
olmaktadır. 

Yağmur suyunu 
biriktirip tekrar 
kullanmak için 
yapısal bir 
düzenleme 
yapılmamaktadır.  

Mekan 
Kalitesindeki 
Değişim (Salt 
fiziksel konforun 
yeterliliğine dayalı ve 
yerel verileri dışlayan  
kapalı mekan 
kurgusu) 

Fiziksel konforun,  
mekansal düzenleme 
yapılması yerine sadece 
yapay sistemlerle elde 
edilmesi ilkesine dayalı 
bir mekan kurgusu. 

Güneş ışınımı, rüzgar 
ve gün ışığından 
yararlanabilmek için, 
uygun açık ve yarı 
açık mekanlarla plan 
şeması 
oluşturulmamıştır. 

Yağmur suyunun 
serinletici 
etkisinden 
yararlanmak için 
mekansal ve 
yapısal bir 
düzenleme 
yoktur. M

ek
an

sa
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Mekan Sayısı ve 
Boyutlarındaki 
Değişim 
(Standartların psiko-
sosyal kalite ve 
sürdürülebilirlik gibi 
kavramlar yerine 
hızlı ve ucuz konut 
üretimi ilkeleri 
üzerine kurulması)  

Yetersiz bina kabuğunu 
iyileştirmeden 
kullanılmayan gereksiz 
mekanlar da 
ısıtılabiliyor. Gün ışığı, 
güneş ışınımı, rüzgar ve 
yağmur suyundan 
yeterince yararlanmak 
için yapısal düzenleme 
bulunmamaktadır. 

Đşlevi aynı olmasına 
karşın aynı daireye ait 
olan yatak odalarının 
her biri farklı yönde 
planlanabiliyor.   

5.2.  Kültürel verilerin konut tasarımına etkileri 

Kültürel verilerin konut oluşumuna etkileri dört alt başlık altında ele alınacaktır;  

a. Çevresel Đmgeler            

� Đnanç Yapısı 

� Mahremiyet 

� Aidiyet 

� Mekansal Tatmin 
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b. Aile Yapısı, Akrabalık Norm ve Kuralları       

� Aile Büyüklüğü ve Alan Kullanımı 

� Akrabalık Đlişkileri 

c. Konuta Ait Yaşam Şekli         

� Geleneklere Uygunluk  

� Komşuluk Đlişkileri 

d. Estetik Boyut/Plastik Etki/Üslup 

5.2.1. Çevresel imgeler 

Bu bölümde konut tasarımına en çok etkisi olabileceği düşünülen üç başlık olan 

inanç yapısı, mahremiyet ve aidiyete ek olarak (kişinin yaşayış biçimi, değer yargısı, 

inanç yapısı, yaşamla ilgili deneyimleri gibi kavramların biçimlendirdiği) öznel 

değerlendirmelerine göre değişkenlik gösterebilen mekansal tatmin konuları eski ve 

yeninin karşılaştırması şeklinde ele alınmaktadır.   

� Đnanç Yapısı [Geleneksel Yerleşim] 

1842’de yapılan ilk nüfus sayımında Mardin merkez yerleşiminde nüfusun 

yarısından fazlası Hıristiyanlardan oluşurken, 20. yüzyılın başlarında Mardin kent 

içinde yapılan evlerin en az yüzde 30’unda Hıristiyan'ın oturdukları bilinmektedir.  

Araştırma kapsamında inceleme ve ziyaret amacı ile gidilen yaklaşık 30 adet 

geleneksel evin tasarımında bezemelerde rastlanan haç motifleri dışında dinin konut 

tasarımına etkisine dair bir ize rastlanmamıştır. Mardin geleneksel yerleşimindeki bir 

Müslüman evi ile bir Hıristiyan'ın evinin mekan tasarımı, iç mekan üst örtüsü, 

pencere ve avlu kapısının boyutları ve formu gibi yapı elemanlarının kullanımı 

açılarından bir farklılık göstermediği saptanmıştır. Diğer yandan yüzyıl başından 

itibaren Hıristiyan'ın nüfusun azalması ile terk edilen evleri kullanan Müslüman konut 

kullanıcıları Hıristiyan evlerinin plan kurgusunda ve süslemelerinde hiç bir değişiklik 

yapmamışlar, aynı şekli ile birkaç nesil boyunca kullanmışlardır.  

� Đnanç Yapısı [Yeni Yerleşim] 

Yenişehir’de halen çok az sayıda farklı inançtan insan yaşamaktadır. Bu nedenle, bu 

maddenin Hıristiyanların mevcut yüzde birin altındaki nüfus yapısı ile incelenmesi 

anlamlı değilse de ziyaret edilen birkaç Süryani yeni konutunun inanç yapısının 

getirdiği etki anlamında diğer konutlardan bir farklılığı saptanmamıştır.   
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� Mahremiyet [Geleneksel Yerleşim] 

Mahremiyet, dinden arındırılmış tanımı ile, kişinin özel yaşantısını diğer insanların 

bilgisine kapatması anlamındadır. Konutta özel yaşamın gizlenmesi ise, görsel ve 

işitsel mahremiyetin sağlanması ile olmaktadır. Farklı kültürlerin sahip oldukları 

değer yargıları nedeniyle mahremiyetin özel yaşam ve toplumsal ilişkilerdeki tanımı 

ve etkinliği değişkenlik gösterebilmektedir.  Mardin geleneksel yerleşiminde özel 

yaşamın yabancılardan gizlenmesine yönelik mahremiyetin sağlanması yüksek avlu 

duvarları, sokağa kapalı mekan kurgusu ve eğimden yararlanarak yapılan teraslarla 

başarılmıştır.  Hiç bir ev bir başka evin mahrem alanını görmeyecek şekilde 

yapılmıştır.  

Aile ve toplumsal ilişkilerde belirleyici olan değer yargıları, evlerin yapıldıkları 

dönemde geçerli olan mahremiyet olgusunu biçimlendirmiştir. Bu değer yargıların 

özellikle kadın kullanıcıların hareketlerini kısıtlayarak üzerlerinde olumsuz bir etki 

bıraktığı, araştırma kapsamında yapılan sohbetlerden ve kadın kullanıcıların farklı 

sorulara verdikleri genelden ayrışan yanıtlarından anlaşılmaktadır. Örnek vermek 

gerekirse konut kullanıcılarından eski ve yeni konuttaki yaşamları ile ilgili olarak 

birbirine zıt sıfat çiftleri verilmiş ve bunlardan kendilerine uyan seçeneği belirlemeleri 

istenmiştir. 33 konut kullanıcıdan 28’i eski konutta kendilerini “özgür” hissederken, 

aralarında 4 kadının olduğu 5 kullanıcı “kısıtlanmış” hissettiklerini söylemiştir.  

Mardin’deki Müslüman ailelerin, Hıristiyan ailelerce yapılan avlulu evlerde nesiller 

boyu hiçbir mekansal ve yapısal değişikliğe gerek görmeden yaşadıkları 

anlaşılmaktadır. Geleneksel Mardin evinde sağlanan mahremiyetin ne mekan 

planlanması ile ne de avlu duvarı gibi yapıda alınan fiziksel önlemler 

düşünüldüğünde dini amaçlı olduğuna ilişkin bir veri yoktur.  

Geleneksel Mardin evinde mekan planlanmasında görülen içe dönük tasarım ve 

getirdiği sokağa kapalı yapısı büyük ölçüde iklimsel etkilerin yanında, farklı kültüre 

sahip konut kullanıcılarının özel yaşamlarını özünde dini olmayan kaygılarla dışarıya 

kapatma isteğinden geldiği düşünülmektedir.  

� Mahremiyet [Yeni Yerleşim] 

Đmar kanun ve yönetmelikleri Yenişehir’in inşa edildiği ilk yıllarda olduğu gibi 

günümüzde de insan, tesisat veya dış ortamdan kaynaklanan gürültüye karşı 

herhangi bir yaptırımı öngörmemektedir. Konut tasarımlarında ise kullanıcı 

katılımındaki eksiklik ve düşük bütçeli konut yapma isteğine ek olarak imar 

mevzuatının bu konuda bir yaptırıma veya teşvike sahip olmaması Yenişehir’deki 
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konut tasarımlarında görsel ve işitsel mahremiyetin bir tasarım verisi olarak 

değerlendirilmemesine neden olmaktadır. 

Araştırma çalışması sırasında konut kullanıcıları yeni yerleşimde görsel 

mahremiyetle ilgili konularda çeşitli rahatsızlıklarını dile getirmişlerdir. Bu kapsamda 

yapılan anket sonucu, yeni bir konut alırken önemsedikleri konular arasına 8 konut 

kullanıcısı mahremiyeti dahil etmişlerdir. Uygulamada ise, bazı kullanıcıların 

mahremiyet nedeniyle yan bahçeye bakan balkonlarını kapattırdıkları, kimisinin ise 

balkon yanlarına görüşü engelleyen ayırıcı nitelikli yapı elemanları ekledikleri tespit 

edilmiştir. Eski yerleşimde açık mekan yaşantısına çok alışkın olan kullanıcıların, 

yeni konuttaki tek açık alana sahip balkonu en az sıklıkla kullanması mahremiyetin 

sağlanamaması ile açıklanabilir. 

Diğer yandan, mahremiyetin sağlanamaması konut kullanıcılarının doğal 

kaynaklardan yararlanma olanaklarını kısıtlamaktadır. Kış mevsiminde çok yakın 

olan bina aralıkları nedeniyle perdelerin kapalı tutulması ile kullanıcı gün ışığından 

ve güneş enerjisinden mahrum olunabilmekte, yaz aylarında ise çok bunaltıcı geçen 

gecelerde pencerelerden yeterince serin hava içeri alınamamaktadır. 

Apartman yan ve arka bahçelerinin (özellikle bahar mevsimlerinde) kullanım olanağı 

varken kadın, yaşlı ve özürlülerin gerekli görsel mahremiyet eksikliği nedeniyle bu 

alanları kullanmadıkları saptanmıştır.  

Yaşlı, özürlü ve çocuk kullanıcıların konut içinde yararlanabilecekleri tek açık mekan 

olan balkonlar, boyutlarındaki yetersizlik, yanlış yönlenme ve daha çok da 

mahremiyetin sağlanamaması nedeniyle çok sınırlı biçimde kullanılmaktadır. Yan 

cephede yapılan balkonlar ise hemen hemen hiç kullanılmamakta olup çoğu kez ya 

camekanla kapatılmakta ya da mutfak gibi bulunduğu mekana dahil edilmektedir 

(Resim 4.43). Mimarlarca kentin görüntüsünü bozduğu için çeşitli zamanlarda 

gündeme getirilen balkon kapatma tadilatı, gerçekte alan kazanmak için değil 

yukarıda belirtilen nedenlerle kullanışsız olan açık alandan kurtulmaya yönelik 

yapıldığı Mardin’deki konut kullanıcıları tarafından dile getirilmiştir.  

� Aidiyet [Geleneksel Yerleşim] 

Mardin eski ve yeni yerleşim kent dokusu ve içindeki evleri kimlik bağlamında iki zıt 

kutup gibidir. Yeni kentin hiçbir yerel kimlik bildirmeyen sıradan, monoton yapısına 

karşın, eski yerleşim yüzyıllar öncesine dayanan geçmişine ek olarak yerel 

verilerlerle biçimlenmiş özgün evleri ve organik kent dokusu ile çok güçlü bir kimliğe 

sahiptir. Eski yerleşimde böylesine kimlikli bir çevrede yaşamış olan konut 

kullanıcıları, hoşgörü kültürü ile yoğrulmuş insan ilişkilerine sahiptir. Bu kullanıcılar 
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için eski yerleşim, çocukluklarının geçtiği çevreye ilişkin olumlu anılar ve 

anlamlardan oluşan bir güçlü bir imgeye sahiptirler.  Böylesine özel bir ortam içinde 

doğup uzun yıllar yaşayan insanların kendi kültürleri ve bölgelerine dair güçlü bir 

aidiyet duygusunu beklemek yanlış olmaz.  

Araştırma kapsamında yapılan anket de bu öngörüyü doğrulamaktadır. Bu anket ile 

konut kullanıcılarına geleneksel ve yeni yerleşimde yaşarken kendilerini oraya ait 

hissedip hissetmedikleri sorulmuştur. Kullanıcılar, geleneksel konutta yaşarken 

yüzde 91 ‘lik oranla oraya ait hissettiğini belirtmişlerdir (Çizelge 5.9). 

Aidiyet ile doğrudan ilişkili olan yukarıdaki soruya ek olarak konut kullanıcılarından 

birbirine zıt sıfat çiftlerinden uygun düşündükleri bir seçeneği seçmesi istenmiştir.  

Çizelge 5.9.’dan de izleneceği gibi, elde edilen sonuçlar, kişilerin geleneksel konuta 

karşı duyduklarını aidiyeti doğrulamaktadır. Kullanıcıların verdikleri bu yanıtlar 

içlerinde çok önemli konut tasarım verilerini barındırmaktadır. 

Çizelge 5.9 : Geleneksel ve yeni konutta kültürel ve psikolojik etkenler  
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Eski 
yerleşimde 
yaşarken 
kendilerini 
oraya ait 

hissedenler 
( % )     

Yeni 
yerleşimde 
yaşarken 
kendilerini 
oraya ait 

hissedenler   
( % )  

Eski 
yerleşim 
TANIDIK 

mı, 
YABANCI 

mı?  

Yeni  
yerleşim 
TANIDIK 

mı, 
YABANCI 

mı?  

Eski 
konut 

HUZUR 
VERĐCĐ 

mi, 
STRES 

KAYNAĞI 
mı?  

Yeni 
konut 

HUZUR 
VERĐCĐ 

mi, 
STRES 

KAYNAĞI 
mı?   

Eski   
konutta 

KISITLAN-
MIŞ mı, 
ÖZGÜR 

mü 
hissedi-

lirdi?  

Yeni  
konutta 

KISITLAN-
MIŞ mı, 
ÖZGÜR 

mü 
hissedi-
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91 39 
Tanıdık 
% 88 

Tanıdık 
% 52 

Huzur 
verici % 

88 

Huzur 
verici % 

64 

Kısıtlanmış  
% 15 

Kısıtlanmış  
% 73 

H
A

Y
IR

 

9 61 
Yabancı 

% 12 
Yabancı 

% 48 

Stres 
kaynağı 

% 12 

Stres 
kaynağı 

% 36 

Özgür % 
85 

Özgür % 
27 

 

� Aidiyet [Yeni Yerleşim] 

Yaşama birimlerinin aynı çatı altında ortak bir yaşamı paylaşması Anadolu’daki 

geleneksel konutların ortak özelliklerindendir. Geniş aile yaşam biçiminde konut 

kimsenin malı olmayıp ne satılmak için yapılır, özel durumlar dışında ne de bir süre 

sonra satılabilirdi. Günümüzde ise yaşanılan konut ve çevre, kişinin o anki maddi 

gücü doğrultusunda belirlenmektedir. Kişinin maddi gücünde iyileşme olduğunda ilk 

olarak oturulan ev ve çevrenin değiştirilmesine gündeme gelmektedir. Bu tür bir 

ilişkide aidiyetin aranması anlamlı değildir.   
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Araştırma kapsamında yapılan ankette, konut kullanıcılarının şu an yaşadıkları 

çevreye karşı önemli bir yüzde ile aidiyet hissetmedikleri tespit edilmiştir. 

Kullanıcıların bu duygularında başta kapalı mekan kurgusu ile gelen “kısıtlanmış” 

yaşam biçimi olmak üzere kimlik oluşumuna neden olabilecek diğer yapısal ve 

kültürel eksikliklerin önemli rol oynadığı düşünülmektedir.  

� Mekansal Tatmin [Geleneksel Yerleşim] 

Bir kişinin yaşadığı konutla ilgili olarak fiziksel konfor yanında ruhsal durumu ile ilgili 

bir takım beklentileri vardır. Uzakdoğu’da ortaya çıkan bazı felsefi yaklaşımlarda 

mekandaki ışık, mobilyalar ve kullanılan renklerin kişinin konuta ait yaşam biçimi ve 

ruhsal durumu üzerine etki yaptığı çok uzun yıllardan beri bilinmektedir. Özellikle 

mekanlarda daha fazla gün ışığı kullanımının insanların başarısı ve performansını 

artırdığı konusunda çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Konut içinde de yapılan bir 

eylemin hangi atmosfer içinde yapıldığı kullanıcıların o mekanla, sonrasında o ev ve 

çevre ile ilgili olarak memnuniyetinde etkisi vardır. Kişinin mekanla yaptığı ilgili 

yaptığı öznel değerlendirmelerine yaşam biçimi, değer yargıları, inanç yapısı ve 

yaşamla ilgili deneyimleri etkileyebilmektedir. Konut kullanıcılarının mekansal tatmin 

konusundaki görüşlerine, yapılan anket ile ulaşılmaya çalışılmıştır.   

Geleneksel Mardin evi ile günümüzde kullanılan yeni ev karşılaştırılırken ilk göze 

çarpan özelliğin mekan kurgusundaki belirgin farklılık olduğu daha önceki 

bölümlerde vurgulanmıştı. Geleneksel Mardin evi iklimsel, kültürel etkenler ve 

manzara nedeniyle sokağa değil avlulu konut tipini benimseyerek içe dönük bir 

yapıya sahip olmuştur. Böyle bir yapı içinde kapalı mekanlar yerine açık ve yarı açık 

mekanlar öne çıkmıştır. Mekan düzenlenmesinde kapalı mekanlara bağımlı 

kalmamak eylem çeşitliliğini ve mekansal zenginliği de beraberinde getirmiştir.  

Geleneksel yerleşimde avlu, teras ve eyvan gibi açık-yarı açık mekanlar, günlük 

işlerin yapıldığı alanlardır. Bu mekanlar aynı zamanda çocuklar için oyun alanıdır. 

Günün farklı saatlerinde çalışma, dinlenme, oyun oynama ve yatma gibi farklı 

işlevleri yerine getirirler. Bu mekanlar günlük kullanımının yanında kışlık yiyecek 

hazırlama, düğün ve taziye gibi kültürel yaşam için uygun ortam oluştururlar. 

Geleneksel evler konut kullanıcısı tarafından onun fiziksel ve kültürel gereksinimleri 

ile oluşturulmuşken, yeni konutta konut tasarımı sırasında kullanıcı katılımı söz 

konusu değildir. 

Araştırma kapsamında yapılan ankette konut kullanıcıların (yüzde 88 ile) önemli bir 

bölümünün eski yerleşimde “çok mutlu” oldukları ortaya çıkmıştır (Çizelge 5.12). 

Đnsanların bu mutluluklarında eylemlerin geçtiği mekanların katkısını araştırmak için 
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tez kapsamında kullanıcılara eylemlere, mekanlara ve bütün olarak konut tercihine 

ilişkin bir takım sorular yöneltilmiştir.  

Tez araştırması için 2. ve 3. bölümlerdeki temel bilgilerden yararlanılarak anket 

soruları hazırlanırken kullanıcı yanıtları belirli bir ölçüde tahmin edilmekteydi. 

Bununla birlikte, bazı sorulara kullanıcıların çoğunluk olarak verdikleri yanıtlar yazar 

için oldukça şaşırtıcı olmuştur. Örnek vermek gerekirse geleneksel konutta en çok 

özlem duyulan özelliklere 33 kullanıcının 27’si, bir başka deyişle % 82’si en çok 

“yazın damda uyumayı” özledikleri ifade etmişlerdir. Verilen 10 adet seçenek içinden 

elde edilen bu oran, erkek kullanıcılarda çok daha çarpıcı çıkmıştır. 25 Erkek konut 

kullanıcısından 24’ü aynı yanıtı vermiştir. Bu seçeneğe en yakın ortak özlem 

duyulan özellikler yüzde 36 ile “komşuluk ilişkileri” ve yüzde 30 ile “geniş aile 

ilişkileri” olmuştur. Bu seçenekleri sırasıyla düğün ve bayram kutlamaları, eyvan ve 

revaktaki gölgeli alanlar, avluda yaşam ve manzara izlemektedir. Kullanıcıların yazın 

damda uyumayı özlediği olgusunu, sadece fiziksel konfor nedenleri ile açıklamak 

mümkün değildir. Burada kesin olarak uyuma eylemi için psikolojik etkilerin yön 

verdiği bir mekansal tercih söz konusudur. Bölgede damda yatmak eyleminin yüzyıl 

öncede aynı haliyle sürdüğünü gösterir resim 3. bölümde verişmiştir (Resim 3.39).  

Diğer yandan, açık ve yarı açık mekan kurgusunda avlu veya terasta dinlenme-

sohbet, açık havada yemek yeme, yatma ve çocukların özgürce koşturabilmeleri gibi 

kapalı mekan kurgusunda olmayan eylemler söz konusudur. Bir başka deyişle açık 

ve yarı açık mekanlarla oluşturulan mekan kurgusu eylem zenginliğine sahiptir. 

Geleneksel konutta mekansal tatmin ile ilgili olarak sorulan en önemli soru olan “en 

sevilen mekan” için verilen yanıtlar da oldukça ilginçtir ve çok önemli tasarım verisi 

olabilecek ipuçları içermektedir. Bu soruya evinde eyvan olan 20 konut 

kullanıcısından 16’sının yarı açık bir mekan olan eyvanı seçmesi çok önemli 

bulunmuştur. Diğer çok sevilen mekanlar sırasıyla avlu, dam, teras36 ve oda 

olmuştur. Mardin evinde dışarıdan bakıldığında cephesindeki taş süslemelerle en 

çok önem verilen mekan olan “oda” son sıralarda tercih edilmişken, ilk dört tercihin 

açık veya yarı açık mekan olması bize önemli bir tasarım verisini sunar.  

� Mekansal Tatmin [Yeni Yerleşim] 

Günümüzde özel veya kamu sektörü eliyle yapılan konutlar, (yürürlükteki imar 

mevzuatı tarafından konuta erişimi sağlayacak bir rampanın yapılmaması örneğinde  

36- Mardin’deki tüm evler bir avluya ve düz olması nedeni ile gerektiğinde açık alan olarak 

kullanılabilen bir dama sahiptir. Buna karşın, açık bir mekan olan teras ve eyvan her ev planında 

yoktur. Kullanıcıları tercihini bunu dikkate alarak değerlendirmek gerekir.  
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olduğu gibi) birçok konuda herhangi bir yaptırım getirmemesi nedeniyle çocuk, yaşlı 

ve fiziksel veya zihinsel engelli aile bireylerinin yaşamları dikkate alınmadan 

tasarlanmaktadır. Sağlıklı bireyler için bile stres, depresyon gibi ruhsal yönden 

sorunlara yol açabilen kapalı mekan kurgusuna dayalı mekan anlayışının özellikle 

uzun süren sıcak yaz ve karlı kış günlerinde evde bulunmak zorunda kalan yaşlılar,  

kişilik gelişimini yaşamakta olan çocuklar ile neredeyse 24 saat eve mahkum fiziksel 

ve zihinsel özürlüler üzerinde nasıl bir etki yapacağını kestirmek hiç de zor değildir. 

Yaz ve kış iklim koşullarının sert olduğu Mardin’de konut planlarında yarı açık ve 

açık mekanlara yeterli boyut ve nitelikte yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir.  

Elde edilen bu sonuçlar, bu kullanıcı grubunun araç trafiğine kapalı sokak, teras ve 

avlu gibi açık alanlarda zaman geçirmelerinin daha doğru bir yaklaşım olduğunu 

göstermektedir. 

Yenişehir’e göç eden kullanıcıların yüzde 85’inin yeni konutta en çok rahatsız 

oldukları ikinci konunun yazın damda veya terasta yatma olanağının olmaması 

şeklindeki yakınmaları da açık alan kullanımı konusundaki saptamayı 

doğrulamaktadır. 

Eski yerleşimdeki tercih edilen mekanlar dolaylı olarak başka bir soru ile 

“kullanıcılara düzenli bakım, temizlik ve restorasyon için yeterli parasal kaynak 

verilse, Yenişehir’de yaşamayı tercih edip etmeyeceklerini” sorgulanmıştır. 

Yenişehir’de yaşayan 33 konut kullanıcısının 25’i, bir başka deyişle de yüzde 79’u 

yeni yerleşimden geri göç edebileceklerini belirtmişlerdir.  8 kadın konut 

kullanıcısının ise 7’si ankette çoğu soruda Yenişehir’deki yaşam lehine tavır 

almışken, eski yerleşimde yaşabileceklerini belirtmesi şaşırtıcı bulunmuştur. Kadın 

kullanıcılarla yapılan sohbetlerden de öğrenildiği gibi eski kentteki konutlarının 

fiziksel olarak konforsuzluğu, bakımsızlığı ve evlerin büyüklüğü onların bakım için 

endişe duymalarına neden olmaktadır. Yoksa, bu kaygıları mekan tercihleri ile ilgili 

değildir. 

Detaylı görüşme yapılan iki konut kullanıcısı yeni kentin kapalı mekan kurgusuna 

uyum sağlayamadığı için tekrar eski yerleşime göç ettiklerini belirtmişlerdir.  

Yeni konutta konut kullanıcısının seçenek sunulmadığından kullanmak zorunlu olan 

mekanlardaki eylemleri yerine getiriş şekli önceden belirlenmiştir. Örnek vermek 

gerekirse evde kadın yemeğini kapalı bir mekan mutfak veya bir başka odada 

hazırlamak zorundadır. Bu eylemi yaz mevsiminde kapalı mekandan bunalan 

çocuğuna göz kulak olarak veya sohbet edebileceği komşusu ile avlu veya eyvan 

gibi ferah, açık bir mekanda yapabilme olanağı yeni konutta verilmemektedir. Diğer 
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yandan, mekan boyutlarındaki ve/veya niteliklerindeki yetersizlikler de mekansal 

açıdan tatminsizliğe neden olabilmektedir. Gerek mekan boyutları ve gerekse işlev 

yönünden konut kullanıcısına uygun bir mekan sunulmadığından kullanıcı, kışlık 

yiyecekleri evde komşuları ile birlikte üretmek yerine hazır almak zorundadır. 

Çizelge 5.10 : Mardin’de geleneksel konuttan yeni konuta geçişte yaşanan 
mekansal değişimler ve sonuçlarının psiko-sosyal kaliteye olan etkileri 

   Psiko-sosyal Kaliteye Etkisi 

 

MARDĐN'de 
GELENEKSEL 
KONUTTAN 
YENĐ KONUTA 
GEÇĐŞTE 
MEKANSAL 
DEĞĐŞĐMLER ve 
SONUÇLARI 

Kapalı 
Mekanlara 
Bağımlı 
Kalınması 

Çocuk ve 
Yaşlıların 
Hareket 
Kısıtlılığı 

Açık Alan 
Kullanımında 
Mahremiyetin 
Etkisi 

Kimlik ve 
Aidiyet 
Duygusunun 
Oluşamaması 

Konut Đçi 
Eylemlerdeki 
Sınırlılık-
Mekansal 
Zenginliğin 
Olmaması 

Mekan 
Kurgusundaki 
Değişim 
(tüketim 
toplumunun yaşam 
biçimine yönelik 
tipleştirilen 3 oda 
ve 1 salon şemalı 
mekan kurgusu)  

Yarı açık veya 
açık mekan 
yerine salon 
gibi belirli 
dönem için 
nadir 
kullanılan 
kapalı 
mekanlar 
tasarımda 
belirleyicidir. 

Yeni konutta 
çocukların 
kendilerine 
ait bir odaları 
var. Ancak 
evde 
oynayabile-
cekleri  açık 
mekanlar 
planlanma-
mıştır. 

Mahremiyet 
nedeniyle en 
sorunsuz ve 
önemli cephe, 
genellikle en 
çok kullanılan 
oturma odasına 
değil en az 
kullanılan 
salona 
ayrılmaktadır.  

Geleneksel konut 
doku içinde, 
küçük de olsa 
bütünün bir 
parçası olarak 
önemli bir yere 
sahipken, 5. 
kattaki arka 
cepheye bakan 
yeni konut 
kullanıcı 
açısından bir 
kimlik 
bildirmemektedir.  

Konut içi 
eylemler, sadece 
fiziksel ortam 
sağlamak amacı 
ile ele alınmakta, 
psikolojik boyut 
genellikle hiç 
değerlendirilme-
miştir.  

Mekan 
Kalitesindeki 
Değişim (Salt 
fiziksel konforun 
yeterliliğine dayalı 
ve yerel verileri 
dışlayan kapalı 
mekan kurgusu) 

Yaz 
mevsiminde 
fiziksel konfor 
ve ruhsal 
gereksinimler 
karşılanama-
maktadır. 

Özellikle yaz 
mevsiminde 
çocuk ve 
yaşlı 
kullanıcıların 
fiziksel 
konfor ve 
ruhsal 
gereksinim-
leri 
karşılanama
maktadır. 

Yeni konuttaki 
balkon gibi açık 
alanlar 
mahremiyet 
ilkesine göre 
düzenlenmemiş
tir. Bu nedenle, 
kullanım sıklığı 
geleneksel 
konutun tersine 
olarak son 
sıradadır. 

Yerel verilerle 
barışık olmayan 
kimliksiz bir 
çevrede yapılan 
bir tasarım 
beraberinde 
aidiyeti 
getirememektedir
. 

Mekansal 
tatminsizlik 
gözleniyor. 
Terasta yemek, 
damda yatmak, 
avluda iş yapmak 
yeni konuttaki 
mekan 
kurgusunda bir 
veri olarak ele 
alınmamıştır. 

M
ek

an
sa

l  
S

o
n

u
çl

ar
ı 

Mekan sayısı 
ve 
boyutlarındaki 
değişim  

Mekan 
sayısındaki 
artışa karşın 
yarı açık veya 
açık alanlara 
yer 
verilmemekte-
dir. 3 oda 
yerine 4,5 ve 
daha fazla 
kapalı mekan 
üretilmektedir. 

Yaşlı ve 
çocuklara 
ayrı bir oda 
verilebiliyor. 
Ancak açık 
mekan 
anlamında 
bir 
seçenekleri 
yoktur. 

Oda sayısındaki 
artışa karşın 
görsel ve işitsel 
mahremiyete 
karşı önlemler 
alınmamıştır. 

Bir blokta, bir 
kullanıcı için 
ayrılan kat kesiti 
barınma ihtiyacı 
dışında bir "evi" 
tanımlayamamış-
tır. 

Tek amaca 
yönelik çok 
sayıda 
uzmanlaşmış 
mekanın tasarımı 
söz konusudur. 
Bu durum 
insanları 
birbirinden izole 
etmektedir. 

Geleneksel konut görüldüğü gibi; 

� konut içindeki bir eylem için açık ve kapalı mekan seçenekleri getirmektedir. 
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� kadının iki işi (yemek hazırlamak ve çocuk bakmak veya komşu ile sohbet 

etmek) aynı anda hem çocuk veya komşusu hem de kendisi için huzur içinde 

yapabilmesini sağlamaktadır 

� kadın, özellikle yaz aylarında bir yandan komşuları ile birlikte açık havada iş 

yaparak diğer yandan sağlanan mekansal ortam nedeniyle 

sosyalleşebilmekte, dertlerini ve sevinçlerini komşuları ile paylaşabilmektedir. 

Sonuçta kadın, günlük işlerini yaparken daha az stres altında kalmaktadır.  

Mardin’de geleneksel konuttan yeni konuta geçişte yaşanan mekansal değişimlerin 

psiko-sosyal kaliteye olan etkileri özet olarak Çizelge 5.10’da verilmektedir. Eski 

kentte yaşamış ve yeni yerleşime göç etmiş konut kullanıcıları ile yapılan detaylı 

görüşme sırasında, her iki kentteki konut ve yaşam biçimi deneyiminden sonra 

mekansal tercihleri sorgulanmıştır. 33 adet konut kullanıcısından 32’si şu anda 

oturdukları apartman daireleri yerine müstakil evlerde oturmak istediklerini 

belirtmiştir. Çok önemli bir tasarım verisi olabilecek diğer bir sonuç ise, kullanıcıların 

yüzde 73’ü geleneksel planlı müstakil evi tercih ederken, kapalı mekan kurgusunu 

asıl alan modern planlı evi tercih edenlerin oranı yüzde 27’de kalmıştır (Çizelge 

5.11). Sadece bir kullanıcı site içinde lüks bir apartman dairesini tercih etmişken, 

Yenişehir’in hemen hemen tamamını oluşturan çok katlı apartman dairesini lüks 

yapılma koşulunda bile kimse tercih etmemiştir. Kullanıcı katılımı olmaksızın 

dayatma ile sunulan kat planı ve çok katlı bir yapıya sahip konut tipolojisinin 

gerçekte Mardin’de yaşayan insanlar tarafından benimsenmediği konusundaki bulgu 

oldukça değerlidir. 

Çizelge 5.11 : Geleneksel ve yeni konutta sürdürülebilirlik  

NASIL BĐR 
KONUT TĐPĐ-
Kullanıcı 
Görüşleri 

Restorasyon 
ve Bakım için 

yeterli 
kaynak olsa 

eski 
yerleşimde 

oturmak 
istenir mi?         
(GENEL % ) 

 Restorasyon 
ve Bakım için 
yeterli kaynak 

olsa eski 
yerleşimde 

oturmak 
istenir mi?      
(KADINLAR 

 % ) 

Yeterli 
parasal 

kaynak olsa 
nasıl bir 

konut tipi 
tercih edilir?   

( % )  

EVET 79 88 

73 
(Geleneksel 

Planlı-
Müstakil) 

HAYIR 21 12 

27     
(Modern 
Planlı-

Müstakil) 
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5.2.2. Aile yapısı, akrabalık norm ve kuralları  

� Aile Büyüklüğü ve Alan Kullanımı [Geleneksel Yerleşim] 

Araştırma kapsamında görüşme yapılan konut kullanıcıların geleneksel evde 

yaşarken aile büyüklüğü ortalama 14,2 kişi çıkmışken, geniş aile sisteminde 

çekirdek aile sistemine geçiş yaşanan yeni konutta ise, aile büyüklüğü ortalama 4.8 

kişi çıkmıştır. 

Geleneksel evdeki aile büyüklüğü değerini, bir evde iki aile yaşadığı varsayımı ile iki 

adet yaşam birimine bölersek, kişi başına düşen kapalı alan 4,1 m², üç yaşama 

birimine bölersek 6.1 m²’dir. 

Araştırma kapsamında incelenen farklı büyüklükteki 10 adet geleneksel konuttaki 

ortalama açık ve yarı açık alan 162 m² bulunmuştur. 14,2 kişilik bir aile büyüklüğü ile 

geleneksel konutta kişi başına düşen açık ve yarı açık alan 11,4 m²’dir. 

� Aile Büyüklüğü ve Alan Kullanımı [Yeni Yerleşim] 

Anket yapılan kullanıcıların yeni yerleşimdeki yaşantılarında ortalama 2.8 çocukları 

varken, (evdeki olabilecek yaşlı ve diğer kullanıcılar göz ardı edildiğinde) 4,8 kişi aile 

büyüklüğüne sahiptirler. Yeni konutta en çok tercih edilen 3 oda+1 salon şeklindeki 

bir daire, ortalama net 75 m² kapalı alana sahiptir. 2.8 kişilik bir aile büyüklüğü için 

bu konutlarda kişi başına düşen net kapalı alan 15,6 m²’dir.  Bu bulgu, günümüz 

konutunda kişi başına düşen kapalı alanın geleneksel konuta göre yaklaşık 3-4 kat 

daha fazla olduğunu göstermektedir.  

Yeni konutta konut başına düşen toplam açık alan ortalama 14,2 m²’dir ve kişi 

başına 2,9 m² açık alan düşmektedir. Geleneksel konuttaki kişi başına düşen 11,4 

m²’lik açık ve yarı açık alan, yeni konuta göre 3,9 kat daha fazladır.  

� Akrabalık Đlişkileri [Geleneksel Yerleşim] 

Geçmiş dönemde geleneksel konutta geniş aile sistemi içinde birlikte yaşayan aileler 

yakın akrabadır. Geleneksel evde gerek mekanlar ve gerekse bireyler arasındaki 

ilişkiler, güçlü bir paylaşım üzerine kurulmuştur. Geleneksel evin inşa edilmesi, 

bakımı, temizliği dayanışma içersinde, çok yakın akrabalık ilişkisine sahip ailelerin 

işbirliği ile yapılırdı. Evin mülkiyeti, yaşam sürdürmek için elde edilen gelirler, açık ve 

yarı açık alanların kullanımında olduğu gibi her şey ortaktı. Đnsanlar birbirine 

güvendikleri, doğumdan beri çok iyi tanıdıkları, alışkanlıkları aynı olan aile bireyleri 

ile ortak bir yaşam sürerlerdi. Bu tip büyük bir aile içersinde acılar ve sorunlar 

paylaşıldığından daha az yıkıcı olur; benzer bir şekilde güzel haberler ve sevinçler 

de paylaşıldığından etkisi daha da büyük olurdu. Araştırma ile yapılan ankette konut 
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kullanıcıların eski konutlarına ilişkin güven, mutluluk ve huzur gibi sıfatlara yüzde 

80’in üzerindeki oranla olumlu yanıt vermesinin altında, bu tip paylaşıma dayalı 

akrabalık ilişkileri ve buna ortam sağlayan mekan anlayışı yatmaktadır.  

� Akrabalık Đlişkileri [Yeni Yerleşim] 

Geleneksel yerleşimde toplumun sahip olduğu değer yargıları ve gerekse teknolojik 

araçların yokluğu kadının iş yükünü artıran unsurlar olmuştur. Geleneksel evlerin 

çekirdek aile için büyük ve bakımın zor olması ilk etapta kadının yeni yerleşime 

ilgisini artırmış olsa da yeni yerleşimdeki komşuluk ve akrabalık ilişkilerindeki zayıflık 

kadını yalnızlaştırmıştır.  

Kadın konut kullanıcıların geleneksel konutta en çok özlem duydukları özelliğin 

yüzde 62 oranla geniş aile ilişkileri olması bu yargıyı doğrulamaktadır. Geniş aile 

ilişkilerine özlem duyan erkek kullanıcıların oranı yüzde 24 gibi düşük bir oranda 

kalması, yeni konutta evde kalan kadının daha fazla sosyalleşme gereksinimi 

olduğunu ve kadınların yeni yerleşimdeki akrabalık ilişkilerinden eskiye oranla genel 

bir tatminsizlik yaşadıklarını göstermektedir. Yapılan görüşmelerde, paylaşıma 

dayanan iyi akrabalık ilişkilerinin günümüzde olmadığı, kadınlar tarafından sözlü 

olarak iletilmiştir. 

5.2.3. Konuta ait yaşam şekli 

4. Bölümde, konut kullanıcıların geleneksel yerleşim ve yeni yerleşimdeki yaşam 

biçimleri, geleneklere uygunluk ve komşuluk ilişkileri ile sorgulanmıştı. Detaylı 

görüşme sırasında yapılan anket sonuçları kullanılarak elde edilen bulgular bu 

bölüm başlığı altında tartışılacaktır.  

� Geleneklere Uygunluk [Geleneksel Yerleşim] 

Yaşam kalitesi ile mutluluğun dolaysız bir ilişkisi olması nedeniyle kullanıcılara 

yaşadıkları dönemde eski yerleşimde ve şimdi yeni kentte genel anlamda mutluluk 

dereceleri sorulmuştur.  Eski yerleşimde çok mutlu olanların oranı yüzde 42 

çıkmışken, Yenişehir’de bu oran (alışveriş, okul, hastane gibi merkezlere 

yakınlığına, konut içinde fiziksel konforun gelişmesine ve çekirdek aile yaşantısının 

verdiği avantajlara karşın) yüzde 12’de kalmıştır. Bu mutluluğun altında bir üst 

maddede açıklanmaya çalışılan geniş aile sistemi altındaki samimi akrabalık ilişkileri 

ile bir sonraki maddede anlatılacak olan komşuluk ilişkilerinin ve her ikisi için uygun 

fiziksel ortam sağlayan geleneksel konutun mekan kurgusunun önemli bir payı 

vardır.  
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� Geleneklere Uygunluk [Yeni Yerleşim] 

Konut kullanıcıları çeşitli sorularda yeni konutun komşuluk ve akrabalık ilişkileri 

yönüyle tatmin etmediğini ısrarla belirtmektedir. Yeni konutun hangi yönü ile 

geleneklere uygun olmadığı sorusuna 33 konut kullanıcısından 24’ü (düğün, nişan, 

bayram, sünnet ve taziye gibi tören ve kutlamalar için) yeni konutun uygun 

mekanlara sahip olmadığını belirtmişlerdir. Yeni konutta uygun açık ve yarı açık 

mekanlar olmaması sonucu, komşusu ile “paylaşım” ve “iletişim” eksikliği çeken 

kullanıcılar, ikinci olarak komşuluk ilişkilerinin niteliksiz ve yetersiz olmasından 

yakınmışlardır.  Yeni konut, yerel bir gelenek olan geleneksel yiyecek üretimi ve 

depolaması için yeterli alana sahip değildir ve bu konu anket yapılan 18 konut 

kullanıcı için önemli olmuştur. Yeni konuttaki mahremiyetin sağlanamamasından  

toplam 13 kullanıcı yakınmıştır.   

Çizelge 5.12 : Geleneksel ve yeni konutta yaşam kalitesi  

YAŞAM KALĐTESĐ-
Kullanıcı 
Görüşleri 

Eski 
konutta 
genel 
olarak 

kendini 
MUTLU 

hissedenler       
( % )  

Yeni 
konutta 
genel 
olarak 

kendini 
MUTLU 

hissedenler       
( % )  

Yeni  konut 
GELENEKLERE 

uygun mu           
( % )  

Eski konutta 
KOMŞULUK 
ĐLĐŞKĐLERĐ 
tatmin edici     

mi   
( % )  

Yeni konutta 
KOMŞULUK 
ĐLĐŞKĐLERĐ 
tatmin edici     

mi  
 ( % )  

EVET 
88  

(% 9 Fena 
değil) 

58  
(% 27 Fena 

değil) 

33  
(% 46 Đdare 

eder) 
72 15 

HAYIR 3 15 21 

18  
(% 10 

gerektiği 
kadar iyi) 

42  
(% 46 

gerektiği 
kadar iyi) 

� Komşuluk Đlişkileri  [Geleneksel Yerleşim] 

Yakın çevresindeki dış mekanlarla iyi bir ilişki içinde olan avlulu geleneksel konut 

komşuluk ilişkileri açısından uygun mekanlar sunmaktadır. Geleneksel evin açık ve 

yarı açık mekan kurgusu, gerek iklimle olan uyumu ve gerekse sohbet, birlikte iş 

yapma, düğün ve cenaze gibi geleneklere olanak vermesi nedeniyle iyi komşuluk 

ilişkilerini teşvik eden bir yapıya sahiptir. Detaylı görüşme sırasında yapılan ankette 

eski yerleşimdeki komşuluk ilişkilerinin yüzde 72 gibi büyük bir oranda “çok iyi” 

çıkmasında geleneksel evin mekan kurgusunun da önemli bir payı vardır. 

Geleneksel konutta manzara için en uygun konumdaki oda konuklar için ayrılmıştır 

ve aynı zamanda en çok bezeme de bu odada kullanılmıştır. Aynı ankette, konut 

kullanıcılarının yeni bir konut alırken olmasını istedikleri mekan için öncelikli olarak 
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misafir odasını tercih etmesi, konukseverliğin Mardin halkının geleneklerinden gelen 

bir davranış şekli olduğunu göstermektedir. 

� Komşuluk Đlişkileri  [Yeni Yerleşim] 

Yeni yerleşimde komşuluk ilişkilerinden memnun olmadıklarını belirten konut 

kullanıcılarının oranı yüzde 42 ile çok yüksek bir değerdir (Çizelge 5.12). Diğer 

yandan, geleneksel konutta en çok özlenen üç şey sorusuna “komşuluk ilişkileri” 

ikinci olarak tercih edilmiştir. Bu sonuçlar konut kullanıcılarının yeni konutta 

komşuluk ilişkileri yönüyle bir hayal kırıklığı yaşadıklarını göstermesi açısından 

önemlidir. 

Yeni konut geleneksel konutta olduğu gibi komşuluk ilişkilerini avlu, teras ve eyvan 

gibi uygun fiziksel ortam oluşturarak teşvik eden açık veya yarı açık mekanlara 

sahip değildir. Bu mekanlar, ne dışarıya karşı ne de evin diğer bireyleri için 

mahremiyet açısından da bir rahatsızlığa neden olmayan ve gündelik olarak 

kullanılan yarı özel bölgelerdir. Yeni konutta ise var olan tek açık mekan olan 

balkona, mahremiyete sahip olabilecek bir kapalı mekan içinden geçilerek çıkılır.  

Yenişehir’deki konutların dış kapıları komşular için gece ve gündüz kapalı 

tutulmaktadır. Buna karşın geleneksel yerleşimde yüksek avlu duvarlarına karşın 

avlu kapıları dışarıya açık tutulur. Geleneksel konutta, avlu kapısının önü, avlu, 

eyvan ve teras gibi açık alanları, sohbet için her zaman davetkar özellik taşıyan 

mekanlardır. 

5.2.4. Estetik boyut/plastik etki/üslup 

Araştırma kapsamında konut kullanıcılardan, genel bir bakış açısı ile geleneksel ve 

yeni konuta ilişkin estetik değerlendirme yapmaları istenmiştir. Kullanıcılar yüzde 

73’ü geleneksel konutları tatmin edici bulurken, yeni konutta bu oran yüzde 37’ye 

düşmektedir (Çizelge 5.13). Bu soruda kullanıcılardan özellikle (bazılarının üzerinde 

hiçbir bezemenin olmadığı, eyvansız ve bakımsız sıradan taş evler olan) kendi 

geleneksel konutlarını değerlendirmeleri istendiğinin altını çizmek gerekir. 

Eski ve yeni konutların estetik açıdan değerlendirilmesinin ikinci aşamasında tavan 

formu, balkon-teras korkuluğu, pencere formu, oda iç kapısı ve avlu kapısı olmak 

üzere konutu oluşturan yapı elemanlarının ayrı ayrı sahip olduğu değerler 

sorgulanmıştır. Çizelge 5.14’den de izleneceği gibi konut kullanıcıları tüm 

maddelerde geleneksel konutu daha estetik bulmuşlardır.  
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Çizelge 5.13 : Geleneksel ve yeni konutta estetik tatmin  

ESTETĐK-
Kullanıcı 
Görüşleri 

YENĐ yerleşim 
genel olarak 

estetik mi?( % ) 

ESKĐ yerleşim 
genel olarak 

estetik mi?( % ) 

EVET 27 94 

HAYIR 73 6 

Çizelge 5.14 : Geleneksel ve yeni konutta bina elemanları açısından estetik tatmin 
(Çizelgeda irdelenen kritere göre uygun özellikleri taşıyan konutun 
kutusu koyu fon rengi ile ifade edilmiştir.) 

ESTETĐK-
Kullanıcı 
Görüşleri 

Hangi 
konuttaki 
TAVAN 
FORMU 

daha 
estetik?  

( % ) 

Hangi 
konuttaki 

BALKON & 
TERAS 

KORKULUĞU 
daha estetik?  

( % ) 

Hangi 
konuttaki 
ODA ĐÇ 
KAPISI 
daha 

estetik?  
( % ) 

Hangi 
konuttaki 

AVLU 
KAPISI 
daha 

estetik?  
( % ) 

Hangi 
konuttaki 
PENCERE 

FORMU 
daha 

estetik?  
 ( % ) 

GELENEKSEL  
KONUT 

94 88 64 82 79 

YENĐ KONUT 6 12 36 18 21 

� Estetik Tatmin [Geleneksel Yerleşim]  

Mardin kent siluetinin önemli elemanları olan eyvan, teras, dam ve yaşama 

birimlerinin kompakt yapısının altında iklimsel gereklilikler vardır. Mardin evinin 

özgün kılan kapı ve pencere çevresinde gördüğümüz taş bezemelerinde ve bazı 

evlerin sahip oldukları mihrap ve tavan gibi iç mekan süslemelerinde ağırlıklı olarak 

o dönemde yaşayan toplumuna ait kültürün etkilerini gözlemleriz. Bir başka deyişle 

Mardin evini özgün kılan bu tip süslemeler yapıldıkları döneme ait yerel kültürün bir 

ifadesi olarak konut yapılarında yer almıştır. 
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� Estetik Tatmin [Yeni Yerleşim] 

Mardin’deki yeni konut yapısının estetik açıdan incelendiğinde, Ülkenin her 

köşesinde aynı oran, form ve benzer çizgilerle rastlanabilen diğer konut yapılarından 

bir farklılığı saptanamamıştır. Mardin’deki yeni konut yapısının biçimlenmesinde 

iklim, topografya ve kültür gibi yerel veriler etkili olmamıştır. Ülkenin her yerinde 

benzer forma sahip yeni konut herhangi bir kimlik duygusu uyandırmamaktadır.   

5.3.  Öneriler 

Tezin amaç bölümünde doktora tezi ile, konut tasarımında yerel veri kullanımının 

konutun başarımı üzerindeki etkisini Mardin örneği üzerinden saptamak hedeflendiği 

belirtilmişti. 

Tez çalışmasında öncelikle iklim, topoğrafya gibi fiziksel yerleşimle ilgili doğal 

verilerin konut tasarımında değerlendirilmesi gerekliliği, geleneksel Mardin evi örneği 

ile anlatılmaya çalışılmıştır. Kültürel veriler ayrı bir başlıkla ele alınarak bir konutun 

varlığının yerel kültürle olan güçlü ilişkisi vurgulanmış, konutun sadece somut-

fiziksel değerlerle oluşmadığının altı çizilmiştir. Özellikle konuttaki mekanları zaman 

olarak en çok kullanan kadın, yaşlı ve çocukların fizyolojik, ruhsal ve toplumsal 

gereksinimlerinin önemi, olabildiğince genelden ayrı analiz edilerek yansıtılmaya 

çalışılmıştır.  

Geleneksel konut ve yeni konutu karşılaştırarak konut tasarımında yerel verileri 

ortaya çıkarmaya çalışan tez çalışması, sürdürülebilirlik, doğal kaynaklara erişim, 

kültürel ve fiziksel konfor açısından uygunluk gibi bilimsel yöntemlerle doğrulanmış 

parametreleri kullanmıştır. Tez çalışması sonunda konutlarda yerel veri kullanımına 

ilişkin öneriler Mardin örneği ile sınırlı olarak aşağıda dört başlık halinde 

sunulmaktadır;  

a. Kentsel Tasarım Ölçeğindeki Öneriler 

b. Mekan Organizasyonu ve Mekansal Biçimlenme Olarak Öneriler 

c. Fiziksel Konforun Sağlanmasına Đlişkin Öneriler 

d. Kültürel Konforun Sağlanmasına Đlişkin Öneriler 

e. Sürdürülebilir Bir Konuta Đlişkin Öneriler 
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5.3.1. Kentsel tasarım ölçeğindeki öneriler 

� Yerel verilerin konut tasarımında değerlendirmesi konusunda öncelikle 

yapılması gerekenin, kentsel mekan kurgusunun iklimsel anlamda doğru bir 

şekilde oluşturulması olduğu ortaya çıkmıştır.  Doktora çalışmasında, sıcak-

kuru bir iklimde güney bakarlı eğimli bir alana yerleşmenin, düz bir alana 

göre iklimsel uyum ve doğal kaynaklara erişim anlamında birçok avantajları 

saptanmıştır. Bu bulgu, kentsel yerleşim planlarının üretim sürecinde 

değerlendirilmelidir.  

� Eğimli bir alanı yerleşim yeri belirlemek, doğal kaynaklara erişimine engel 

olmazsızın daha az bina aralıkları ile daha fazla yoğunluk elde edilmesini 

sağlayacaktır. Bina aralıklarının daha az tutulması ise yaz mevsiminde daha 

az ısı kazanımını ve gölge kullanımını getirdiğinden sıcak-kuru bir iklim 

bölgesine uygun koşulları sağlar. Diğer yandan ise, sırtını vererek bir 

yükseltinin yamacına yerleşmek, konut avlusunda yaratılacak mikroklimatik 

ortama kış aylarında en az 2-3 derece katkı sağlayacaktır.  

� Konut ve kentsel tasarımdaki birçok sorunun kaynağı olan “bir konut 

yapısının ancak sığabileceği büyüklükteki parsel üretilmesi” teşvik 

edilmemelidir. Yapılacak konut yapısının kendi ve çevresindeki diğer 

yapıların doğal kaynaklara olan erişimlerine engel olmayacak mesafelerin 

bırakılması koşulu, yönetmeliklerle tarif edilmelidir.  Böyle bir durumda, 

iklimsel gerekliliklere uygun nitelikte çocuk oyun alanları ve parsel içinde yer 

alacak üstü kapalı otopark mutlaka zorunlu tutulmalıdır. Tek parsele dayalı 

konut üretimi yerine konutlar arasında ortak kullanıma ayrılmış büyük açık 

alanlara sahip site şeklindeki konut yapımı özendirilebilir. Bu tip bir planlama 

ile konut yapısı zemin katı düzeyinde ticaret-cadde ilişkisinin getirdiği açık 

alan kullanımı ve mahremiyet konularında yaşanan rahatsızlıklardan 

kurtulacak ve böylece konut çevresindeki açık alanlar çocuk, yaşlı ve kadın 

gibi konut kullanıcılarına ayrılabilecektir. 

� Mardin örneğinde gördüğümüz avlulu ve teras ev şeklindeki konut tipi, az 

katlı ve sık yoğunluklu bir yerleşim için gerek fiziksel ve gerekse kültürel 

konforu en ideal şekilde sağlamaktadır. Avlulu ve bitişik düzendeki konut 

tipinin en az yüksek bloklar kadar bir yoğunluk sağlayacağı ise tez 

çalışmasında gösterilmiştir. Diğer yandan, anket yapılan konut 

kullanıcılarının yüzde 97’si de çok katlı bloklar yerine müstakil bir evde 
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oturmayı tercih etmiştir. Bu nedenle Mardin’de müstakil avlulu konutun iklime 

ve kullanıcıya en uygun konut tipi olduğu düşünülmektedir. 

� Konut yerleşimi müstakil avlulu konut tipi temel alınarak oluşturulamıyor ise, 

bütüncül planlanan birçok konut bloğundan oluşan konut sitesi şeklinde 

planlanmalıdır. Bu şekilde planlanan bir yerleşim bir yandan çocuklar ve 

otopark için daha uygun ve fazla alan sağlarken, diğer yandan bu alanların 

bakımı ve konutlar arasındaki sınırların kaldırılmasını mümkün kılacaktır. 

Böylece günümüzde tek konut parseli üretimi mantığı sonucu oluşmuş 

apartmanların bir işe yaramayan “artık” yan bahçeleri birleşerek ortak 

kullanıma açılmış olacaktır. 

� Konut sitelerinin bahçelerinde çocuk oyun alanlarının yanı sıra, site 

sakinlerinin gölgeli bir ortamda oturup sohbet edecekleri, yeterli büyüklükte 

açık alanlar tasarlanmalıdır. Bu iklim bölgesinde yapılacak yapısal peyzaj 

düzenlemelerinde mahremiyet sağlanması, gölgeli alanlar elde edilmesi ve 

su öğesinin kullanılması düşünülmesi gerekli tasarım ilkelerinden olmalıdır.  

� Kültürel ve fiziksel konfor ile her konutun doğal kaynaklara erişimin 

sağlanabilmesi, sürdürülebilirlik gibi konut yapımındaki hedeflerin 

başarılması, öncelikli olarak yerleşimin oluşturulması sırasında verilen 

kararlara ve yeni konutların araziye oturumları ile ilgili getirilen kurallara 

bağlıdır. Konuyu Mardin örneğinde ele alırsak, yeni kurulacak bir yerleşimin 

sıcak-kuru bir iklim için uyumlu olabilmesi, bina aralıklarının dar olması 

koşulu ile mümkündür. Halbuki, dar bina aralıkları doğal kaynaklardan 

yararlanma için istenmeyen bir özellik olduğundan ilk bakışta iki durumun 

birbirleri ile çeliştiği sanılabilir. Tarihi Mardin yerleşiminde olduğu gibi dar 

bina aralıkları ile yumuşak olmayan bir eğimi içe ve ovaya dönük mekan 

organizasyonu ile bir araya getirdiğimizde her iki durumun da tatmin edildiği 

çözüme ulaşmış oluruz. Örnek verilen bu problemde olduğu gibi konut 

tasarımıyla ilgili birçok konudaki doğru çözümü, geleneksel yerleşim ve 

konutun kendisi vermektedir.  

5.3.2. Mekan organizasyonu ve mekansal biçimlenme olarak öneriler 

� Yerleşim alanı planlanırken ve konut tasarlanırken mutlaka kullanıcı katılımı 

sağlanmalıdır. Kullanıcı katılımı, aile büyüklüklerini saptamak, kullanıcıların 

öncelikli olarak istedikleri mekanların nitelik ve büyüklüğünü belirlemek için 

önemlidir. Bu amaçla bir anket yaparken kullanıcılara nasıl bir mekan 

kurgusu istedikleri konusunda sorulmalıdır. Konut kullanıcısından kapalı 
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mekan kurgusuna dayalı birkaç plan şemasından birini seçmesini istemek 

veya her şeyi önceden belirlenmiş cephe elemanlarının rengini belirlemek 

kullanıcı katılımını anlamına gelmemektedir. Böyle bir katılım sonrasında 

yapılacak tasarım ile ortaya çıkan konut yapısında daha az tadilat talebi söz 

konusu olacaktır. Burada çok önemli bir başka konu ise kullanıcı katılımı 

sadece aile reisi olan erkek bireyler ile değil, evin daha uzun süreli 

kullanıcıları olan çocuk, yaşlı, varsa bedensel veya zihinsel engelliler ile 

sağlanmalıdır. Mardin’deki mevcut nüfusun yüzde 40’ını çocuklar 

oluştururken evi sınırlı saatlerden kullanan erkek yetişkin oranı ise sadece 

yüzde 30’dur. Bekar yetişkin ve yeni evli çiftler için yüksek katlı küçük 

konutlar uygun olabilecek iken, evinde küçük çocuk ve yaşlı olan aileler için 

müstakil avlulu konutların uygun olacağı düşünülmektedir ve bu saptama 

yapılan anket ile de doğrulanmıştır.  

� Sıcak-kuru bir iklim bölgesindeki bir mekan organizasyonunda yapılan en 

büyük yanlışlık, farklı bir iklim ve kültüre ait mekan organizasyonunun temel 

elemanları olan bir koridor etrafına dizilmiş kapalı mekanları asıl alarak 

tasarım yapılmasıdır. Mardin’de bin yılı aşkın bir süredir farklı inanç ve kültür 

yapısına sahip insanların açık ve yarı açık mekan kurgusuna dayalı 

konutlarda yaşadığı bilinmektedir. Bölgenin sahip olduğu iklim koşulları da 

doğal kaynaklardan yararlanabilmek için böyle bir mekan organizasyonunu 

gerekli kılmaktadır. Diğer yandan yüzyıllardır aynı mekan organizasyonu ve 

hatta aynı evleri kullanarak bölgede yaşayan halkın kültürel konforları için, 

avlu ve teras gibi açık ve eyvan gibi yarı açık mekan kullanımının çok önemli 

olduğu alan çalışması ile saptanmıştır. 33 konut kullanıcısı ile yapılan detaylı 

görüşmede konut kullanıcıları, geleneksel konutta en çok kullandıkları dört 

mekandan üçünün açık ve yarı açık mekan olduğunu ifade etmişlerdir.  Yeni 

konutta ise en çok kullanılan dört mekanın da kapalı mekan olduğu ortaya 

çıkmıştır. Yapılan ankette, konut kullanıcılarının en çok şikayet ettikleri konu, 

yüzde 97’lik bir oranla yaz mevsiminde yeni konutun çok sıcak ve bunaltıcı 

olması çıkmıştır. Bu bulgular, Mardin’de kapalı mekan kurgusuna dayalı plan 

şemasının yanlış olduğunu ve konut plan şemalarında yeterli nitelik ve 

büyüklükteki açık ve yarı açık mekanlara yer verilmesi gerektiğini açıkça 

ortaya koymuştur.  

� Bölge ikliminin gerektirdiği fiziksel koşullar ile kültürel yaşamına uygun 

olmayan kapalı mekan kurgusuna dayalı planlama anlayışının konut 

kullanıcıları tarafından da benimsenmediği saptanmıştır. Yapılan ankette 
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katılımcıların tümü geleneksel plana sahip bir evde oturmak istediklerini 

bildirmişlerdir. Bölgenin geleneksel konut planlamasında iklimle başa 

çıkabilmek için geliştirilen mekansal araçlar olan avlu, teras, eyvan ve revak 

gibi açık ve yarı açık mekanlara konut planlarında işlevsel kullanımları ile 

mutlaka yer verilmelidir.  

� Seyir işlevi dışında başka bir kullanımı olmayan ve bir odaya iliştirilmiş dar 

balkonlar, yeterli bina aralığına sahip olmayan yönlerde mahremiyet 

sorunları nedeniyle tasarlanmamalıdır. Bunun yerine yeterli büyüklükte teras 

veya eyvan niteliğinde açık alanlar, mahremiyet bakımından sorun 

yaratmayacak cephelerde düşünülmelidir. Bu açık mekanların daha sonra 

alan ihtiyacı nedeniyle diğer mekanlarla birleştirilmemesi için, mutfak gibi 

uzmanlaşmış kapalı mekanların sahip olduğu işlevinin gerektirdiği büyüklükte 

tasarlanması gereklidir.  

� Bölgedeki insanların kışlık yiyecek üretme ve saklama alışkanlıkları 

sürdüğünden mutfak gibi mekanlarla bağlantılı bir kiler mekanı yeni konutun 

plan şemasında olmalıdır.  

� Yeni konutta en çok kullanılan oda gerek yaz gerekse kış koşullarında 26 

yanıtla “oturma odası” çıkmıştır. Konut tasarımcılarının ve yüklenicilerinin ise 

en büyük alan ayırıp, en iyi konumlandırdıkları “salon” ise 5 yanıtla ancak 

dördüncü olabilmiştir. Bu önemli veri göz önüne alınarak salon bayram, 

nişan, taziye ve misafir kabülü gibi önemli toplantılarda bütün olarak 

kullanılmak üzere iki parçada oluşturulabilir.  Diğer yandan çocuk odası ise 

annenin kontrolünü sağlayacak şekilde ve oyun için yeterli boyutta bir açık 

veya yarı açık mekanla ilişkili biçimde yapılması tavsiye edilmektedir.  

� Müstakil ev şeklindeki konut uygulamalarında, daha sonraki yıllarda inşa 

edilmek üzere planda bir rezerv alan bırakılabilir. Yeni evli bir ailenin çocuk 

sayısı artıkça veya çocukların büyümesi ile oda ihtiyacı olduğunda, 

prefabrikasyon gibi yapım yöntemleri kullanılarak genişleme sağlanabilir. 

Böylece, evden taşınmadan bulunulan çevrede uzun yıllar kimlik ve aidiyet 

duyguları ile yaşam geçirme söz konusu olabilir.  

5.3.3. Fiziksel konforun sağlanmasına ilişkin öneriler 

� Sıcak-kuru bir iklim bölgesinde yaz mevsiminde dış ortam sıcaklığı ile iç 

mekan sıcaklığı arasında büyük farklılıklar vardır. Đç mekandaki ısının 

korunabilmesi ısı kaybı açısından yeterli direnci sağlayabilecek bir bina 

kabuğu kesitine gereksinim duyulmaktadır. Isı yalıtımını sadece kış 
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mevsimindeki iç mekanın ısı kaybı açısından ele alan Ülkemizde geçerli TSE 

Standardın,  yaz mevsiminde dış ortamdan doğrudan veya radyasyon 

yoluyla odaya gelen fazla ısı yönüyle ele alınarak değiştirilmesi gereklidir.  

� Gündüz ve gece koşullarında iç mekanda istenilen ısısal konfora yardımcı 

olabilecek ve iletim yolu ile gecikmeli ısı aktarımına olanak veren yapı 

malzemeleri ve yeterli kalınlıkta tavan ve duvar kesitinin kullanımı finansman 

yolu ile teşvik edilmelidir.  

� Sıcak-kuru bir iklim bölgesinde iç mekanda fazla ısı kazanımına engel olmak 

için en düşük alana sahip pencere boyutları kullanılmalıdır. Gündüz 

saatlerinde kullanılma sıklığı fazla olan kapalı mekanların pencereleri, 

odanın her bölgesine eşit bir aydınlatma sağlayacak olan şekilde sık ve 

küçük tasarlanmalıdır. Daha da önemli olarak bir konuttaki pencere boyutları, 

farklı yönlerdeki aynı işlevli odalar için aynı kabul edilmemeli, odanın 

işlevine, coğrafi yöne ve zeminden yüksekliğine bağlı olarak saptanmalıdır. 

Günümüzde yapılan uygulamanın tersine olarak, aynı katta ancak farklı 

yönlerdeki konutlara ait aynı işlevli mekanlardaki pencere boyutları, gerekli 

aydınlık düzeyini sağlamak için farklı olabilmelidir. Mekan içinde doğal 

havalandırmayı sağlamak ve hava akımı yaratabilmek için en az iki farklı 

yönde pencerenin açılması sağlanmalıdır.  

� Yenişehir’de konutların yapımından çok kısa bir süre sonrasında boya, çatı 

aktarımı gibi bakıma gereksinim duyulması kaynakların israfına ve konutla 

ilgili aidiyetin yitirilmesine neden olmaktadır. Bu olumsuzluğu gidermek için, 

uzun vadeli finansman olanağının sağlanması ile kalıcı malzeme kullanımını 

teşvik edilmelidir.  

� Sıcak-kuru iklim bölgesinde her konutta ısı korunumunu sağlayabilmek için 

binaların dış yüzeylerini küçültmek, dolayısıyla da ısı kaybını azaltmak hedefi 

ile uyumlu bir konut tipolojisi seçilmelidir. Yerleşim alanı planlanırken ayrık 

düzende ve yüksek katlı yapılar yerine, bitişik düzende ve alçak katlı bir 

yapılanmayı düşünmek, bu amaca daha fazla uygunluk gösterecektir. Konut 

kullanıcılarının da tercihi çok katlı değil müstakil avlulu konuttan yanadır.  

Bina formu olarak ise, parçalı, çok yüzeye sahip biçimler ısı kaybını 

artıracağından kompakt ve teras çatılı konut biçimi sıcak-kuru iklimine daha 

uyumlu olacaktır. Kompakt formdan anlatılmaya çalışılan, soğuk iklim 

bölgelerindeki konut yapılarında görüldüğü gibi kareye yakın bir biçim 

değildir. Sıcak-kuru bir iklim için L ve U tipindeki kütle biçimleri konut içi göç, 
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güneş kontrolü, gölge kullanımı, iç avluda mikroklimatik bir ortam ve iç 

mekanlarda hava akımını sağlama bakımdan daha uygunluk göstermektedir.   

5.3.4. Kültürel konforun sağlanmasına ilişkin öneriler 

� Manzaraya sahip olan bir konutta yaşamak bir ülkede yaşayan tüm 

insanların en temel vatandaşlık hakkıdır. Bu nedenle mümkün ise arka 

cepheye bakan konut tasarlanmamalıdır. Bu amaçla, güneş ve rüzgar 

kullanımı yönü ile çok yanlış olan her katta dört yöne bakan dört daireden 

oluşan apartman tipolojisinin kullanımı, mahremiyet ve doğal kaynakların 

kullanımı temelinde belirli kurallara bağlanmalıdır.  

� Çocukların ev içinde daha özgürce koşturabilmesi ve apartman içinde daha 

huzurlu bir ortam için konutta işitsel mahremiyetin sağlanması gerekir. 

Günümüzde konutlarda, gece enerji kullanımını teşvik ederek enerji tasarrufu 

sağlamak amacını taşıyan çok tarifeli elektrik saatlerinin zorunlu kullanımı 

söz konusudur. Buna karşın konutlar, gece saat 22:00 den sonra elektrik 

süpürgesi ve çamaşır makinesi gürültüsünü engelleyecek döşeme ve duvar 

detaylarına sahip değildir ve yeni yapılacak binalarda ses geçirimsizliğini 

sağlamasına ilişkin yasal bir yaptırım da bulunmamaktadır. Bu amaçla, 

döşemede yüzer şap kullanımı gibi detayların uygulanmasını zorunlu kılacak 

yasal düzenlemelerin yapılması gereklidir. 

� Mardin’in kent kültüründe akrabalık ve komşuluk ilişkileri eskisine oranla 

zayıflamış olsa da halen önemli bir yer tutmaktadır. Bu durum yapılan anket 

ile de saptanmıştır. Anket yapılan konut kullanıcıları yeni bir konutta oda, 

mutfak ve banyo gibi zorunlu mekanlardan sonra en çok misafir odasının 

olmasını istemişlerdir. Bu nedenle bir üst madde de açıklandığı gibi büyük bir 

salon yerine, gerektiğinde birleştirilebilecek şekilde ayrı ayrı misafir odası ve 

oturma odası tasarlanması tavsiye edilir.   

� Konutu daha uzun bir süre kullanan kadın, çocuk, yaşlı ve engellilerin psiko-

sosyal ve kültürel gereksinimleri için yeni konutun mekan kurgusunda yeterli 

boyut ve nitelikte açık ve yarı açık mekanlara yer verilmelidir. Bu mekanlar 

aynı zamanda iyi komşuluk ve akrabalık ilişkileri için uygun ortamlar 

olabilecektir. Mutfak ile bağlantılı bir masa etrafında yemek yeme işlevi için 

yeterli büyüklükteki yarı açık bir mekan, konuta mekansal anlamda zenginlik 

getirecektir. Bu tip yarı açık mekanlar evdeki kadının günlük yemek 

hazırlama eylemini, küçük çocukları ile aynı mekanda yapabilmesine 

yardımcı olacaktır. Diğer yandan böyle bir mekan, kadının işini yaparken 
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komşuları ile birlikte sohbet edebileceği uygun bir ortam da sağlayacaktır.  

Başka maddelerde de ısrarla vurgulandığı üzere böyle bir mekan asla 

mahremiyet sorunu oluşturacak bir yönde planlanmamalıdır.  

� Mardin’deki konut kullanıcılarının çok büyük bir bölümü, yaz gecelerinde 

fiziksel ve kültürel nedenlerle açık alanda uyumak istemektedir. Konut 

kullanıcılarının yaz mevsiminde açık bir alanda yatmasını sağlayabilecek 

boyutta bir teras konut planlarında mutlaka yer almalıdır.  Oturma odası ve 

mutfağın ortak kullandığı bir koridor üzerinden ulaşılabilecek, bağımsız 

nitelikli ve gölge kullanımı için önlemler alınmış bir teras bu amaç için uygun 

olabilecektir.  

5.3.5. Sürdürülebilir bir konuta ilişkin öneriler 

� Mardin’de yaz ve kış koşullarında sürdürülebilir bir konut ve yerleşim elde 

etmek için temel koşul, yerleşimdeki her konutun eşit bir şekilde güneş ve 

rüzgar gibi doğal kaynaklardan yararlanmasını sağlamaktır. Bu koşul ise, 

eksiksiz olarak güney bakarlı eğimli bir alanın konut yerleşimi için seçilmesi 

ile başarılabilir.  Bir yükseltinin güney yerine kuzey tarafı yerleşim yeri olarak 

seçildiğinde ya esinti, manzara ya da güneş gibi doğal kaynaklardan çok az 

yararlanacak tasarım seçenekleri gündeme gelecektir. Bu durum ise, her iki 

koşulda daha fazla fosil kaynaklı yakıtlara bağımlılık ve küresel ısınmayı da 

beraberinde getirecektir.  

� Sıcak-kuru bir iklim bölgesinde konutlarda sürdürülebilir bir yaşamın 

sağlanabilmesi için, yerleşim dokusu ölçeğinden tek bina ölçeğine kadar yer 

şekline uyum, yönlenme, uygun bina tipi ve kabuğu seçimi, mekan 

kurgusunda açık ve yarı açık mekanlara yer verilmesi, yöne bağlı uygun 

pencere boyutu ve sayısı, su vb. doğal kaynakların verimli kullanımı gibi 

konuların sağlanması gerekir. Konutların çok katlı olarak tasarlanma 

zorunluluğu var ise, her katta dört yöne bakan dört daire şeklinde bir 

planlama yapılmamalıdır. Bunun yerine üç cephesi olan iki daireden oluşan 

konut blokları esintiyi de bloke etmeyecek ve şaşırtmalı bir şekilde araziye 

yerleştirilmelidir. Kentsel tasarım aşamasında konut bina aralıkları 

belirlenirken Şekil 5.4.’de görüldüğü gibi dik gelen güneş ışınlarına ek olarak 

yatık gelen ışınları da dikkate alınmalıdır. Diğer yandan yer şekline, yöne ve 

mekana bağlı olarak gölgeden yararlanma olanakları bina aralıkları ile birlikte 

değerlendirilmelidir.  
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� Koşullu verilebilecek uzun vadeli ve uygun oranlardaki kredilerle konutta 

sürdürülebilir çözümler desteklenebilir. Böyle bir çözüm daha az enerji 

tüketimini getireceğinden uzun vadede konut kullanıcısı da karlı olacaktır. 

   Yerel verilerin konut tasarımında kullanılması sürecinde çeşitli tasarım 

parametre ve ölçütleri kullanılarak yapılan bu alan çalışması, aynı zamanda sayıları 

çok azalmış olan (geleneksel kentte yaşayıp daha sonra yeni konuta göç etmiş) 

konut kullanıcıları ile yapılan ve onların konutla ilgili deneyimlerini ve tercihlerini 

sorgulayan bir anket çalışmasını da içermiştir. Yakın bir gelecekte bu türden konut 

kullanıcılarına istenilse de erişilmeyecek olması nedeniyle, gerçekleştirilen 

çalışmanın mimarlık tarihi ve mimari tasarım alanlarına olabilecek katkısı 

önemsenmelidir.  

Yüzyılların deneyimi ile ortaya çıkmış geleneksel konutlarda oturmuş kullanıcıların 

konutla ilgili deneyimleri KSD (kullanım sonrası değerlendirme) gibi bilimsel bir 

yöntem kullanarak saptanmıştır. Bu çalışma, bir yandan gelenekselden modern 

yaşama geçiş dönemini yaşamış insanların kültürel yaşamlarının tespit edilmesine, 

diğer yandan da kentin tarihine de ayrı bir katkı da sağlayacaktır. Buna ek olarak, 

geleneksel konut mimarisi alanında olduğu gibi daha sonra başka alanlar için 

yapılabilecek bilimsel araştırmalar, bilimsel bir yöntemle elde edilmiş güvenilir 

verileri kullanabileceklerdir.  

Farklı kültürlerin, inançların ve etnik toplulukların topluma ne denli zenginlik 

getirebileceğini Mardin kentsel yerleşimi ve Mardin evleri örneği ile ispatlanmaktadır. 

Konutların tasarımında iklim, topoğrafya gibi yerel değişkenlere uyumlu çözümlere 

ulaşmak ne kadar önemli ise, o yerleşimi oluşturan insanların sahip olduğu kültürü 

de bir veri olarak alıp değerlendirmek o kadar önemlidir.  
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EK-1 : Detaylı Görüşme, Gözlem  ve Đnceleme Yapılan 11 Adet Konut 
Kullanıcısının Eski ve Yeni Evlerinin Tanıtımı 

SEYHAN BAHADIR Eski Evi: 

Ev, Savurkapı Mahallesinde 1.Cadde diye isimlenen eski ana cadde ile sonradan 

açılan ve Yeniyol olarak bilinen caddeye de eşit uzaklıkta bir konumdadır. Yaklaşık 

15 mt. x 10 mt. gibi çok küçük bir parsele yerleşmiş olan evin oldukça küçük bir 

avlusu vardır. Alan darlığından çok yoğun bir yapılaşmanın gözlendiği ev, düşey 

olarak gelişim 

göstermitir. Ev, avlu 

katı, teraslı 1. kat, 

teraslı 2. kat ve yakın 

zamanda briketle 

yapılan ve içinde 

sadece bir yatak 

odasının olduğu yatak 

katı ile birlikte 4 katlıdır. 

Şu an, avlu katı ve 1. 

kat depo işlevli olarak 

kullanım bulmakta, 

yaşam 2. katta 

geçmektedir.  

Şekil Ek-1 : Evin çevresi ile olan ilişkisi-vaziyet planı 

 

Resim Ek-1 : Evin terasından görülen manzarası  
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Şekil Ek-2 : Evin yakın çevresi ile olan ilişkileri 

    

Şekil Ek-3 : Yaşamın sürdüğü kat planları 

Ev, her iki yandan komşu binalarla bitişiktir. Üstteki damı ise bir üst komşusu 

tarafından kullanılmaktadır. Evin parsel alanı yatayda oldukça sınırlı olmasına 

karşın, her katta açık alanlardan taviz verilmemesi dikkat çeken bir konudur. Oda 
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yapıp terası daraltmaya gitmek yerine üst katta yatak odası için bir kat çıkılması açık 

alanların kullanım tercihini göstermektedir.  

         

Resim Ek-2 : Eski yoldan eve erişim (solda); eski ev ve yeni eklenti (sağda) 

        

Resim Ek-3 : 2.Kattan avluya bir bakış (solda); 1. katın girişi (sağda) 

     

Resim Ek-4 : Damdan terasa bir bakış (solda); yaşam katı girişi (sağda) 
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Resim Ek-5 : Oturma odası (solda); konforu artırılmış mutfak eklentisi (sağda) 

SEYHAN BAHADIR Yeni Evi: 

Yeni ev, Yenişehir’i ikiye bölen 50 mt.lik devlet yolunun üst bölümünde ve eski kente 

en yakın noktada konumlanmıştır. Kent merkezinde olmasına karşın gelişmesini 

halen tamamlamış bölge içinde yer alır. Her katta 3 daireye sahip 5 konut katından 

oluşan apartmanın 4.katında yer alır. Güneye bakan cephede yer alan dairenin 

güneşi ve manzarası bir süre sonra bitişik parselde yapılmakta olan apartman 

tarafından kapatılacaktır. Zemin katta ticarete öncelik verildiğinden apartman girişi 

yola en uzak noktada planlanmıştır. Anket yapılan aile, yeni evde bir yıl gibi bir süre 

oturmalarına karşın, konuta ve çevreye uyum sağlayamadıklarından eski evlerine 

geri dönmüşlerdir. Konut planı, genel olarak kapalı mekan üzerine kurgulanmıştır. 

Çamaşır kurutma ve seyir amacıyla yapılan iki küçük adet balkon eylem zenginliği 

yaratacak işlevde değildir ve çoğu zaman mahremiyet sorunu nedeniyle yeterince 

kullanılmamaktadır.  
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 Şekil Ek-4 : Yeni evin yakın çevresi ile olan ilişkileri 

 

Resim Ek-6 : Apartman girişi ve 
çocuk oyun alanı (üstte) 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil Ek-5 : Kat planı (solda) 
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Resim Ek-7 : Ticaret önceliği ve alan kullanım kararı (solda); asansör ve basamak 
(sağda) 

       

Resim Ek-8 : Yakın çevresi  (solda); Seyhan Bahadır evi-4. kat (sağda) 

       

Resim Ek-9 : Dairenin önü kapatılmadan muhtemel son fotoğraf  (solda); yakın 
çevresi (sağda) 
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DERYA SEÇĐLMĐŞ Eski Evi: 

Ulu Camiye ulaşan yatay aksın üzerinde konumlanmış ev, Cumbalı Ev ve Macar Evi 

(Tatlıdede Konağı) olarak bilinen evler ile aynı sokaktadır. Evin biri bu aks 

üzerindeki sokaktan diğeri ise avlu kotundaki sokaktan olmak üzere iki girişi vardır. 

Ev konum olarak 1.Caddeye yakın değildir. Ev, tam olarak güneye bakmaktadır ve 

manzaraya hakim bir konumdadır.  Ev, teras ve avlu katı olmak üzere iki katlıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil Ek-6 : Evin çevresi ile olan konumu   

 

 

Şekil Ek-7 : Evin yakın çevresi ile olan ilişkisi   
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Evin servis mekanları avlu katında yer alırken, evde yaşam teras katında geçer. 

Evin terasında oluşturulan alanın sonradan yapılan eklerle büyütülmüş olduğu 

gözlemlenmiştir. Terastaki tek yarı açık mekan olan eyvan ise camekanla 

kapatılmıştır. Kiler eklentisi orijinal iken banyo, wc ve mutfak ise terasa yakın 

dönemde eklenmiştir. Yaşam odaları güneye yönlendirilmiştir. Konut, her iki katta 

yarı açık, açık ve 

kapalı mekanlarla 

tatmin edici eylem 

zenginliğine sahiptir. 

Eve, teras kotunda 

yer alan sokak 

girişinden bir fiziksel 

engelli birey kısa bir 

rampa ile ulaşabilir. 

Ev şu an 

kullanılmamaktadır. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil Ek-8 : Teras katı planı (solda) 
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Resim Ek-10 : Sokak ve giriş  (solda); teras ve başoda (sağda) 

       

Resim Ek-11 : Eyvana açılan küçük oda  (solda); terastan kapatılmış eyvan (sağda) 

       

Resim Ek-12 : “Manzara” olarak bilinen oda (solda); aynı odanın-arka (eyvan) tarafı 
(sağda) 
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DERYA SEÇĐLMĐŞ Yeni Evi: 

 

Şekil Ek-9 : Evin doku içindeki konumu 

 

Şekil Ek-10 : Evin yakın çevresi ile olan ilişkisi   

Konutun yer aldığı apartman, Mardin’in gündelik ticaretin en yoğun geçtiği cadde 

üzerinde konumlanmıştır ve yakın bir zamanda yapılmış yeni bir yapıdır. Deniz 

apartmanı, anket yapılan mimar tarafından tasarlanmış bir yapıdır. Mardin’de tek 

parsel üzerine yapılmış diğer apartmanlarda olduğu gibi ticarete ayrılmış zemin katı 

üzerine 5 konut katı vardır. 3. katta yer alan konut genel olarak doğuya bakmaktadır. 

Apartmanın üç yönündeki bahçesi (köşe parsel olması nedeniyle) ticarete 

ayrılmıştır. Kalan tek yan bahçe ise apartman girişi için kullanılmaktadır ve çocuk 

oyun alanı için uygun bir alana sahip değildir. Apartman yoğun ticaretin içinde 

konumlanmasına ek olarak toplu taşım hattı üzerinde yer aldığından sokakları 
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çocuklar için güvenli değildir. Apartman girişinin ticaret birimlerini oluşturabilmek 

amacıyla 2,5 mt üst kotta çözülmesi, fiziksel özürlü ve yaşlı kullanıcılar için uygun 

bulunmamıştır. Apartman 6 katlı olup dört tarafı diğer konut yapıları ile çevrilenmiş 

olduğundan manzaraya açık değildir. Ticarete ayrılmış alanlar nedeniyle otopark için 

özel alanlar bulunmamakta, araçlar yan sokağa park etmektedir. 

       

Resim Ek-13 : Apartman girişi-sağdaki (solda); diğer caddeden görünüm (sağda) 

 

Şekil Ek-11 : Kat planı   
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Yandaki komşu apartman nedeniyle salon ve mutfağın açıldığı balkonun konumu, 

mahremiyet yönüyle uygun değildir. Yoğun trafikte balkonda oturmak ise hava 

kirliliği nedeniyle sağlıklı görülmemektedir. Yoğun trafik diğer yandan gürültü 

kirliliğine neden olduğu gözlenmiştir. Konut, apartmanın sahip olduğu kapalı inşaat 

alanın en yüksek oranda kullanılması ilkesine göre planlandığından teras gibi açık 

alanlara yer verilmemiştir.  

       

Resim Ek-14 : Ana caddeden Deniz apartmanı (solda); ön cephe (sağda)  

        

Resim Ek-15 : Giriş holü (solda); ticari depo olarak kullanılan yan bahçe (sağda) 
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SÜHEYLA OZANSOY Eski Evi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil Ek-12 : Evin doku içindeki konumu   
 

 

 

 

Şekil Ek-13 : Evin yakın çevresi ile olan ilişkisi   

Kentin batı bölümünde, Latifiye Mahallesinde yer alan ev Tokmakçılar olarak bilinir. 

Çabuk cami ve 1. caddeye uzak olmayan bir konumda olan konut, aşağı kotta ise 

Eminettin külliyesine ve hamamına yakındır.  Büyük bir konut kompleksinin bir 

parçası olan evin girişi “L” şeklindeki plan şemasının kesişim yerindedir. Konut 

kompleksinin ise farklı kot ve sokaklardan birçok girişi vardır.  Tokmakçılar evi, 
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Mardin evinin art zamanlı yapım ve büyüyebilirlik ilkesine verilebilecek en güzel 

örneklerinden birisidir.  

Đncelenen konut, kompleksin en üst kotunda yer almaktadır. Farkı dönemlerde 

yapılmış olan ve L şeklindeki yerleşmiş iki blok, aynı zamanda teras işlevindeki 

avlunun sınırlarını da oluşturur. Oldukça büyük bir alana sahip olan avlunun yanı 

sıra her iki yönden bu avluya açılan 3 adet eyvan, açık-yarı açık mekanlara verilen 

önemi gösterir. L şeklindeki yapıdaki tüm yaşama birimleri güneye bakmaktadır. Şu 

anda kullanılmayan konutun eyvanı, Mardin’de eşine pek rastlanmayan biçimde 

avludan 1 mt. yükseklikte bulunmaktadır ve fiziksel engelli bireyin kullanımı için 

uygun değildir. Evin wc ve mutfak gibi servis mekanları blokların derin tutulması 

sonucu, ev içindeki arka kısımlarda çözülmüştür.  

 

Şekil Ek-14 :  Avlu-teras kat planı 
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Resim Ek-16 : Alt kotlardaki eyvanlar (solda); üç ayrı kottan genel görünüm (sağda) 

         

Resim Ek-17 : Kapatılmış eyvan girişleri 

        

Resim Ek-18 : Alt kotta süregelen yaşam (solda); alt kottan genel görünüm (sağda) 
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Resim Ek-19 : Hela (solda);  mutfak (sağda) 

     

Resim Ek-20 : L bloğun kısa tarafından bir görünüm (solda);  giriş (sağda) 

                                                          

Resim Ek-21 : L bloğun kısa tarafından alt kottan görünüm (solda);  l bloğun uzun 
tarafından genel görünüm (sağda) 
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SÜHEYLA OZANSOY Yeni Evi: 

Konut, Mardin’in en hızlı gelişim gösteren bölgesinde yer alan ve bu bölgede önemli 

bir aks olan Rauza Caddesi üzerinde yer almaktadır. 6 konut katı + ticaret ve ayrık 

imar düzeni ile yapılan apartmanda her katta 4 daire bulunmaktadır. Köşe parsel 

olan apartmanın üç yönündeki bahçesi de ticarete ayrılmıştır. Kalan tek dar yan 

bahçe ise giriş olarak planlanmış olup çocuk oyun alanı için herhangi bir alana sahip 

değildir. Yakın çevrede ise çocukların güvenle oynayabileceği park alanı yoktur. 

Düzenleme yapılırsa apartman girişi fiziksel özürlü ve yaşlı kullanıcılar için uygun 

hale getirilebilir. Apartmanın manzara bakımından şu anda önü kapalı olmasa da 

yakın bir zamanda boş arsalardaki muhtemel bir yapılaşma sonucu kapanabilir. 

Apartman için özel bir tanımlanmış otopark alanı yoktur. Daha geniş olan yan bahçe, 

ticaretle birlikte sınırlı sayıda oto için otopark işlevini yerine getirmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil Ek-15 : Apartmanın doku içindeki konumu    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil Ek-16 : Apartmanın yakın çevresi    
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Konut, gerek köşe parselin önü açık bölümünde yer alması ve gerekse önündeki 

alanda henüz yapılaşma başlamamış olması nedeniyle mahremiyet problemi 

yaşamamaktadır.   

 

Şekil Ek-17 : Konutun kat planı    

 

       

Resim Ek-22 : Apartmandan genel görünüm (solda);  dairenin yakın planı (sağda) 



 345 

           

Resim Ek-23 : Arka bahçesi (solda);  yan-giriş bahçesi (sağda) 

     

Resim Ek-24 : Konut içinden Rauza caddesi (solda);  evin manzarası (sağda) 

        

Resim Ek-25 : Banyo (solda);  mutfak (sağda) 

 

Resim Ek-26 : Önden genel görünüm   
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ADNAN AVUKA & SEVGĐ YAĞMURCU Eski Evi: 

Anket yapılan iki kullanıcının ortak yaşadığı ev, kentin doğu bölümünde, Savurkapı 

Mahallesinde yer almaktadır. Sahip olunan topoğrafyanın etkisi ve muhtemelen 

Ovayı görme isteği ile güney-batıya yönlenmiştir. Eski ana cadde ile yeni yol 

arasında konumlanan ev her iki yola da oldukça yakındır. Ancak, konuta yoldan 

ulaşımın dik merdivenlere bağımlı olması nedeniyle fiziksel engelli ve yaşlılar için 

uygun değildir. U şeklinde bir plan yapısı olan evin tüm kollarının farklı dönem içinde 

yapıldığı gözlenir. Eyvanın olmadığı planda, açık mekan olarak avlu ve teras 

işlevlerini birlikte sağlayan geniş bir mekan vardır. 5 adet yaşam biriminden oluşan 

evde şu an iki yaşlı bayan yaşamaktadır. Evin en yoğun olduğu dönemde 70’e yakın 

insanı barındırdığı ifade edilmektedir.  

 

Şekil Ek-18 : Evin yakın çevresi ile olan ilişkisi   
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Şekil Ek-19 : Avlu-teras kat planı 

Evin orijinal servis mekanları alt kottaki mağara şeklinde oyulan yapılan bölümde yer 

almaktadır. Şu anda ise mutfak, buradan konforsuzluk nedeniyle zemin katta yapılan 

küçük eklentide işlevini yerine getirmektedir.  

   

Resim Ek-27 : Anayoldan eve ulaşım (solda);  Adnan Avuka’nın evi (sağda) 
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Resim Ek-28 : Evin giriş cephesi (solda);  u planın batı tarafı (sağda) 

        

Resim Ek-29 : Batı yönünden manzara (solda);  terastan ovaya doğru manzara 
(sağda) 

            

Resim Ek-30 : Terastan manzara-doğu tarafı (solda);  U planın doğu tarafı (sağda) 

            

Resim Ek-31 : A.Avuka evi içi (solda);  S.Yağmurcu evi içi (sağda) 
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Resim Ek-32 : Şu an mutfak olarak kullanılan eklenti (solda);  wc (ortada); evin çok 
eski kullanıcısı Halime hn. (sağda) 

SEVGĐ YAĞMURCU’nun Yeni Evi: 

Konutun yer aldığı apartman, Mardin’deki gündelik ticaretin en yoğun geçtiği 

caddelerin kavşağında konumlanmıştır. Apartmanın ticarete ayrılmış zemin katı 

üzerine 5 konut katı vardır. 4. katta yer alan konut genel olarak güney-doğuya 

bakmaktadır. Köşe parsel üzerine yapılan apartmanın iki yönündeki bahçesi 

bütünüyle ticarete ayrılmıştır. Yan bahçesi, hem otopark hem de herhangi bir 

düzenleme olmamasına karşın çocuk top oyun alanı olarak kullanılmaktadır. Kalan 

diğer yan bahçe ise yakıt deposu ve sınırlı şeklide ticarete ayrılmıştır. Apartman 

Mardin gibi küçük bir kent için çok işlek bir trafiğe sahip cadde üzerine 

bulunmaktadır ve toplu taşım güzergahı üzerindedir.  
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Şekil Ek-20 : S.Yağmurcu evinin yerleşim dokusu içindeki konumu    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil Ek-21 : S.Yağmurcu evinin yakın çevresi    

Konut planı, içine kapanmış bir şekilde, (açık, yarı-açık mekanlara yer verilmeksizin) 

sadece kapalı mekan üzerine kurgulanmış ve günümüzde artık tip proje haline 

gelmiş bir plan düzenine sahiptir. Yanda bulunan diğer apartmanla ilgili yaşanan 

mahremiyet sorunu nedeniyle mutfak balkonunun kapatılarak mekana dahil edildiği 

saptanmıştır. Diğer yandan öndeki mekanlar için aradan geniş bir cadde olmasına 

karşın, bu mesafenin mahremiyet problemini çözmediği gözlenmektedir. 
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Apartmanda asansör olmaması, fiziksel engelli ve yaşlılar için büyük sorundur. 

Balkonda oturulduğunda trafik gürültüsünün rahatsız edici boyutta olduğu 

gözlenmiştir.  

 
Şekil Ek-22 : S.Yağmurcu evi kat planı    

 

         

Resim Ek-33 : Ana caddeden görünüm (solda); diğer caddeden görünüm (sağda) 

 



 352 

      

Resim Ek-34 : Apartman girişi (solda); daire için yakın plan (sağda) 

     

Resim Ek-35 : Zemin katta ticaret ve bahçe kullanımı (solda); daire balkonundan 
görülen manzara (sağda) 

        

Resim Ek-36 : Holden görünüm (solda); yatak odası ve modern tefriş düzeni 
(sağda) 
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Resim Ek-37 : Salon ve tefrişi (solda); oturma odası ve aydınlık düzeyi (sağda) 

         

Resim Ek-38 : Banyo (solda); balkonu mekana katılmış mutfak (sağda) 

ADNAN AVUKA Yeni Evi: 

Kent merkezinde yer alan apartman, kenti ikiye bölen 50 mt.lik devlet yolunun güney 

tarafında konumlanmıştır. Bu yol ile arasında  (şu an için boş olan) karayollarına ait 

büyük bir arsa bulunmaktadır. Konut, toplu taşım güzergahı üzerinde yer almakta ve 

fazla yoğun olmayan bir trafiğe sahiptir. Kent merkezindeki yeni yapılan tüm konut 

yapılarında görülen zemin katın ticarete tahsis edilmesi burada da söz konusudur. 

Asansörlü olan apartmanda her katta iki daire olmak üzere toplam 5 konut katı 

vardır. Gerçekte iki bloktan oluşan bir site şeklinde yapılan yerleşimde site işlevini 

ortaya koyacak hiçbir nitelik gözlenmemiştir. Ön bahçesi ticarete ayrılmış olan 

apartmanın dar iki yan ve arka bahçesi betonla kaplanmış olup ne için 

kullanılacağının bir tanımı yoktur. Cadde çok işlek olmaması nedeniyle yan 

bahçenin yanı sıra ön cadde önü de araçlar için otopark olarak kullanılmaktadır.  
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Şekil Ek-23 : Adnan Avuka evinin yerleşim dokusu içindeki konumu    

Her katta iki daire olması nedeniyle, daire 3 yöne de bakmaktadır. Yatak odası 

dışındaki diğer mekanlar kuzey-batı ve kuzey-doğuya bakmaktadır. Banyosu, 

genelde görüldüğünden farklı olarak hava boşluğuna değil doğrudan dış mekana 

bakmakta olup doğal havalandırma ve aydınlatmaya sahiptir. Arka cephede bulunan 

yatak odasının kullandığı balkonun mekan kazanmak ve mahremiyet amacı ile 

kapatıldığı gözlenmiştir. Öndeki küçük bir teras niteliğindeki büyük balkonun yanları 

ise mahremiyet nedeniyle daha ilk yapım aşamasında buzlu cam ile kapatılmıştır. 

Mardin’de incelenen diğer konutlarla kıyaslandığında plan, malzeme ve işçilik olarak 

daha özenli olduğu görülmektedir. Mardin’deki bazı konut sitesi ve tek konut 

yapılarında görülen ve klima montajını kolaylaştırmak amaçlı yapılan klima 

boyutlarındaki pencereler burada da görülür.   

            

Resim Ek-39 :Genel bir görünüm (solda); yan bahçesi (sağda) 
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Şekil Ek-24 : A.Avuka kat planı (solda); konut ön cephesi (sağda) 

        

Resim Ek-40 : Đki blok arası tariflenmemiş alan (solda); giriş-yan bahçe (sağda)      
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Resim Ek-41 : Mutfak (solda); salon ve aydınlık düzeyi (sağda)      

     

Resim Ek-42 : Banyo (solda);  yatak odası duşu (ortada);kapatılmış balkon (sağda) 

 

Resim Ek-43 : Evin manzarası-eski kent tarafı 
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Resim Ek-44 : Evin manzarası-Valilik-1 

 

 Resim Ek-45 : Evin manzarası-Valilik-2 

                                                             

Resim Ek-46 : Balkon (solda); salon ve tefrişi (sağda)      

METĐN EZĐLMEZ’in Eski Evi:  

Konut, kentin en batı noktasında, Diyarkapı diye bilinen bölgede yer alır ve ana yola 

sadece 5 mt. mesafededir. Mardin’deki diğer konutlarla karşılaştırıldığında küçük 

ölçekli bir yapıya sahiptir. Küçük bir avlu ve altı dükkan olarak kullanılan teras, 

konutun sahip olduğu yegane açık mekanlardır. Anayola yakınlığı ve düz bir arsaya 

yerleşmesi nedeniyle yaşlı ve fiziksel engelli kullanıcılar için girişte küçük bir rampa 

düzenlemesi ile uygun hale getirilebilir. Đlk yapıldığı dönemde işlikli L şeklindeki 

yaşama birimi, daha sonra ihtiyaç nedeniyle dış kapısı ayrı olan iki konuta 
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dönüştürülmüştür. Konutun avlusu da küçültülerek bir kısmı ana caddeye yakınlığı 

nedeniyle ticarete ayrılmıştır. Bu küçültme sırasında yaşam biriminin bir penceresi 

kapatılmak zorunda kalmıştır. Bu durum oda içindeki doğal aydınlatmayı olumsuz 

şekilde etkilemiştir. Konutun wc ve mutfak gibi servis mekanları küçük avluda eklenti 

olarak düzenlenmiştir. Avlusunda yağmur sularının toplandığı bir kuyu vardır. Konut 

şu an Süryani sahibinin hobi amaçlı Mardin evlerine ait nesneleri için yaptığı 

koleksiyona depo işlevini görmektedir.    

 

Şekil Ek-25 : Evin yakın çevresi ile olan ilişkisi   

 

Şekil Ek-26 : Avlu-teras kat planı 
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Şekil Ek-27 : Avlu katı planı 

    

Resim Ek-47 : Anayoldan eve ulaşım (solda);  teras altındaki dükkanlar (sağda) 
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Resim Ek-48 : Evin girişi (solda);  terastan caddeye bakış (sağda) 

           

Resim Ek-49 : Antika deposu olarak kullanılan yaşama birimi  

                                                                                                                                               

Resim Ek-50 : Yaşama birimi-dolap nişi (solda); giriş cephesi (sağda)  
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METĐN EZĐLMEZ’in  Yeni Evi: 

Konut, gelişimini hemen hemen tamamlamış bir kentsel doku parçası içinde, iki 

bloktan oluşan bir sitede yer alır. Çevresindeki tüm binalar gibi zemin katı ticarete 

ayrılmış ve bu katın üzerinde 5 konut katı bulunmaktadır. Sitenin yakın çevresinde 

büyük bir market, cami ve okul gibi donatılar vardır. Bununla birlikte çocuk parkı 

bulunmamaktadır ve site içinde bu amaçla ayrılmış bir alan da yoktur.  Sitenin 

girişlerinin yapıldığı 3,5 mt. yüksekliğindeki platforma yaşlıların ve fiziksel engelli 

insanların erişimi çok zordur.  Platformdan konuta ait bloğa erişim, buna ek olarak 

yapılan 75 cm.lik merdiven aracılığı ile olmaktadır. Çok işlek yollara sahip olmayan 

bir konumda olsa da apartmanı çevreleyen sokaklar iki yönden trafiğe açıktır. 

 

Şekil Ek-28 M.Ezilmez yeni evinin yerleşim dokusu içindeki konumu    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil Ek-29 M.Ezilmez yeni evinin  yakın çevresi    
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Şekil Ek-30 M.Ezilmez yeni evinin kat planı    

Konutun mutfak balkonu ve yatak odası penceresi, yandaki siteye ait yakın yapılmış 

blok nedeniyle mahremiyet problemi yaşamaktadır. Üst katlarda bazı komşular bu 

nedenle mutfak balkonunu camekanla kapatmışlardır. Oturma ve çocuk odası 

kuzey-batıya, yatak odası ve mutfak ise güney-batıya bakmaktadır. Köşede 

planlanmış salonu ise her iki yöne bakmaktadır. Konutta mutfağa ve oturma odasına 

ait gömme, salona ait ise üstü açık balkonlar vardır. Konut, bu araştırma 

kapsamında detaylı incelenen diğer tüm konutlarda olduğu gibi kapalı mekan 

kurgusu ile planlanmıştır. Oluşturulan balkonlar, eylem zenginliği getirmeyip sadece 

seyir-dinlenme amaçlıdır. Buradaki konutta yaşam, açık mekanlarda geçmez; kapalı 

mekanlara hapis olmuştur. 
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Resim Ek-51 : Daire ve apartman (solda); caddeden görünüm (sağda) 

             

Resim Ek-52 : Site girişi (solda); blok girişi platformu (sağda) 

             

Resim Ek-53 : Yan bahçe (solda); arka bahçe (sağda) 
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Resim Ek-54 : Yan bahçe (solda); oturma odası (sağda) 

       

Resim Ek-55 : Salon (solda); çocuk odası (sağda) 

        

Resim Ek-56 : Oturma odası (solda); mutfak  (sağda) 

HÜSEYĐN ÖZÇELĐK Eski Evi: 

Mevcut durumda çevresi daha yakın dönemde yapılmış yüksek binalarla çevrilmiş 

durumda olan konuta ait odalarının pencereleri doğu ve güneye bakmaktadır. 

1.Caddede yükselen binalar nedeniyle konutun ova yönünde manzarası 

kapandığından terasa çıkıldığında tarihi Mardin kenti yeni manzarası olmuştur.  Mar 

Behnam (Kırklar) Kilisesi ve Cumhuriyet meydanına yakınlığı ile dikkat çeken konut, 

eski kentin merkezinde yer alır. Mutfak, banyo gibi servis mekanları eklenti şeklinde 

evin küçük avlusuna yapılmıştır ve fiziksel konfor yönüyle çağın koşullarına 

uydurulma çabası gözlenmektedir.  1. Caddeye çok yakın konumda olan konutun 
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avlusuna düzayak girilebilmesine karşın, şu anda camekan ile kapatılmış eyvan 

aracılığı ile yaşama birimlerine erişim için 5 basamak çıkmak gerekir. Diğer yandan 

yaşama birimi içinde de iki basamaklık bir kot farkı bulunur. Bu yönü ile basamaklar 

fiziksel engelli bir birey için sıkıntı vericidir.  L tipi plana sahip olan evin bodrumunda 

eskiden tahıl ambarı olarak kullanılan ve zemin katla bağlantısı olan depo mekanları 

vardır.                                                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil Ek-31 : H.Özçelik geleneksel evinin doku içindeki konumu   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Şekil Ek-32 : Evin yakın çevresi ile olan ilişkisi 
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Resim Ek-57 : Konutun doku içindeki konumu 

 

Resim Ek-58 : Konutun doku içindeki konumu-Yakın plan 

 

Resim Ek-59 : Avlu girişi 
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Şekil Ek-33 : H.Özçelik geleneksel evinin avlu katı planı 

       

Resim Ek-60 : banyo (solda);  mutfak (ortada);  mağara şeklinde bodrum (sağda) 
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Resim Ek-61 : Kapatılmış eyvan (solda);  terasa çıkış (sağda) 

        

Resim Ek-62 : Eyvan (solda);  yaşama birimindeki kot farkı (sağda) 

         

Resim Ek-63 : Yaşama birimi (solda);   eyvana açılan pencereler (sağda) 
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HÜSEYĐN ÖZÇELĐK’in Yeni Evi: 

Konut, Mardin’de kentin kargaşasından kurtulmak için kendini içine kapatan 

sitelerden birisinin içinde yer alır. Kent merkezinde yer alan Ortadoğu Sitesi Valilik 

binasının arkasında yerleşmiştir.  Sitenin önünden geçen cadde toplu taşım 

güzergahı üzerindedir ve Yenişehir’i ikiye bölen devlet yolunun üst kısmındaki konut 

yerleşimleri için ana yol konumundadır. Her katta 4 dairenin yer aldığı 5 bloktan 

oluşan sitenin ortak iç bahçesinde çocuk oyun alanı ve dinlenmek için bir çardak 

yapılmıştır. Mardin’deki yeni konut yerleşimlerinde pek rastlanmayan peyzaj 

düzenlemesini bu sitede sınırlı şekilde görmek mümkündür. Đkisi önde üçü arkada 

yer alan 5 blok, parsele birbirinin güneşini ve manzarasını kapatmamak için 

kaydırılarak yerleştirilmiştir. Burada bir bloktan fedakarlık yapılarak nasıl doğru bir 

yerleşim yapılabileceğinin bir gösterimi vardır. Bununla birlikte her katta olan dört 

daireden ikisi uygun yön ve manzaradan yararlanamamaktadır. Site girişinden 

(Hüseyin Özçelik’in evinin olduğu blok da dahil olmak üzere) bazı blokların 

girişlerindeki 1,5 mt. yüksekliğindeki merdivenlere kadar birçok yerde rampa 

kullanılmaması fiziksel engelli ve yaşlılar için sorun oluşturmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil Ek-34 : H.Özçelik’in yeni evinin yer aldığı Ortadoğu Site’sinin yerleşim dokusu 
içindeki konumu 
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Şekil Ek-35 : H. Özçelik evinin bulunduğu blok ve Ortadoğu Sitesi    

 

Şekil Ek-36 : H.Özçelik’in yeni evi kat planı    
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Resim Ek-64 : H.Özçelik yeni evinin balkonundan manzarası 

Konutta çocuk odası doğuya bakarken, diğer tüm odalar, mutfak ve salon’un baktığı 

yön güneydir. Konutta tüm mekanlar girişteki antre ve kısa koridor etrafında 

yerleştirilmiştir. Salon ve mutfağın birlikte kullandığı gömme balkon ile oturma 

odasının açıldığı ve alanı daha küçük olan balkon konutun yegane açık 

mekanlarıdır. Apartmanda dış ve blok içi merdivenlere karşın asansör ve rampaların 

olmaması yaşlı ve fiziksel engelli konut kullanıcıları için uygun değildir.  Caddeye 

bakan dairelerde trafik gürültüsünün rahatsız ettiği gözlenmiştir. Dairenin önü açık 

olması nedeniyle pencerelerden kaynaklanan mahremiyet sorunu yoktur. Gerek 

doğal aydınlatmanın yetersizliğinden, gerekse konut ve oda içinde esinti 

sağlayabilmek için yatak odasının güney yönünde sonradan bir pencere açılmıştır.  

 

Resim Ek-65 : Daire için yakın plan ve doğu yönünde açılan pencere                 
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Resim Ek-66 : Genel görünüm (solda); sitenin sınırlı otoparkı (sağda) 

    

Resim Ek-67 : Đç bahçeden görünüm (solda); iç bahçeden diğer görünüm (sağda) 

     

Resim Ek-68 : Bahçedeki platform (solda); giriş holündeki merdivenler (sağda) 



 373 

     

Resim Ek-69 : Salon ve tefrişi(solda); çocuk odası (sağda) 

        

Resim Ek-70 : Mutfak (solda); banyo (sağda) 

ERCAN AKĐKOL’in Eski Evi: 

Şehidiye mahallesinde yer alan konut eski yol diye anılan 1. cadde ile yeni 

yol arasında kalır. Kuzeydeki ortak giriş alanı dışında birbiri ile organik bağı olmayan 

bitişik iki farklı evin birleştirilmesi ile büyük bir konut kompleksi oluşturulmuştur. 

Oldukça eğimli bir arsaya yapılmış konutta, kuzeydeki ortak dış kapı girişi kot farkı 

olmaksızın bir bölümün terasına ve diğer bölümünde avlu katına hizmet verir. Farklı 

dönemlerde yapılmış birçok bölümü de içinde barındıran konut kompleksinde 8 adet 

yaşama birimi vardır. Konut hali hazırda dört farklı aileye korumaları karşılığı kiraya 

verilmiştir. Kiracılar evi kısmen geleneksel ve modern şekilde tefriş etmişlerdir. 

Konut genel olarak güneye bakmaktadır. Konutta açık ve yarı açık mekanların 

sayıca çokluğu ve m² olarak kapladığı alanın büyüklüğü bu tip mekanlara verilen 

önemi ve yaşam tarzını göstermektedir. 4 adet eyvandan birisi alan kazanmak 

amacı ile camekanla kapatılmıştır. Helalar avlu giriş kapılarının yan taraflarındadır. 
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Yaşama birimlerine açılan işlikler yiyeceklerin muhafazası için kiler ve mutfak olarak 

kullanılmaktadır. Konut, şu anda yıkık durumda olan yaşama birimi dışında genel 

olarak özgün halini korumakta ve yaşama birimine açılan kapıdaki ve tavanlardaki 

özgün süslemeler dikkat çekicidir.  

 

Şekil Ek-37 : E.Akikol geleneksel evinin doku içindeki konumu   

            

Resim Ek-71 : Avlu kapısı (solda); evin çevresindeki sokaktan bir görünüm (sağda) 
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Gerek farklı dönemde yapılmış bölümleri birbirine bağlamak için yapılan 

merdivenler, gerekse konuta ana yoldan ulaşmak amacı ile kat edilmesi gereken çok 

sayıda ve dik merdiven yaşlı ve fiziksel engelliler için çok sıkıntı vericidir 

 

Şekil Ek-38 : Evin yakın çevresi ile olan ilişkisi   

 

Şekil Ek-39 : Teras ve avlu kat planı 
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Resim Ek-72 : Alt Avludaki revaklar (solda); avlu kapısı ve terasa çıkan merdiven 
(sağda) 

          

Resim Ek-73 : Avludaki revaklar (solda); avlu kapısının açıldığı hol (sağda) 

          

Resim Ek-74 : Alt Avlu kapısı (solda); avlu kapısının açıldığı sokak (sağda) 
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Resim Ek-75 : Alt Avludan genel bir görünüm (solda); alttaki avlu (sağda) 

      

Resim Ek-76 : Terasın genel bir görünümü (solda); eyvan (sağda) 

         

Resim Ek-77 : Terasa açılan eyvanlar (solda); eyvan teras katındaki yıkılan yaşama 
biriminden arta kalanlar (sağda) 
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Resim Ek-78 : Yaşama birimine açılan kapı (solda); yaşama birimi ve tefrişi(sağda) 

ERCAN AKĐKOL’un Yeni Evi: 

Kent merkezinde yer alan Esenkent sitesi, hastaneye, Migros ve diğer yerel 

süpermarketlere yakın bir konumdadır. Toplu taşım güzergahına oldukça yakın olan 

site, her biri ayrı caddelere cepheli iki bloktan oluşmaktadır. Her katta iki daireye 

sahip blokların iki farklı girişi vardır. 5 katlı blokların zemin katı, bu sitede de ticarete 

ayrılmıştır. Sitenin yan bahçelerin asıl işlevi otopark olsa da iki önemli caddeye 

erişim sağlaması nedeniyle yayalar için geçiş alanı olarak da kullanılmaktadır. 

Sitenin hemen karşısında aradan trafik yolunun geçtiği küçük bir çocuk parkı vardır. 

Bununla birlikte, Mardin’in genelinde olduğu gibi burada da gençlerin ve yetişkin 

çocukların spor anlamında zaman geçirebilecekleri bir alan yoktur. Sitenin iki bloğu 

arasındaki alanda kısmen peyzaj düzenlemesi yapılmıştır, ancak bu kullanıma değil 

seyretmeye yöneliktir.  Sitenin 5 katlık yüksekliğine karşın asansörünün olmaması 

yaşlı ve fiziksel engellileri eve bağımlı kılmaktadır. Anket yapılan konut kullanıcısının 

babasının (geçici olmayan hastalığı nedeniyle) yürüme kabiliyeti oldukça 

kısıtlanmıştır. 1.katta yaşam sürmelerine karşın, merdivenlerin hastayı eve bağımlı 

kılması nedeniyle babasının konforuna çok olumsuz etkisi olduğu ifade edilmektedir.  
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Şekil Ek-40 : E. Akikol yeni evinin yerleşim dokusu içindeki konumu    

 

Şekil Ek-41 : Esenkent sitesinin çevresi ile olan ilişkisi   

   

Resim Ek-79 : Genel görünüm ve dairenin yeri 
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Şekil Ek-42 : E.Akikol yeni evinin kat planı    

Dairenin planı incelendiğinde ilk göze çarpan, doğrudan gün ışığına açık olmayan 

kapalı mekanların varlığıdır. Mutfak ve arkasındaki odanın dehliz şeklinde oldukça 

geride düzenlenen pencereleri, kullanıcılar tarafından yeniden düzenlenmiş ve 

koridor şeklindeki bu mekan eve dahil edilmiştir. Bu iki oda, doğal aydınlatmadan 

çok az yararlanabilmektedir. Đncelenen dairenin ön cephede yer alan salonu kuzeye 

bakarken, oturma ve çocuk odası ise güneye bakmaktadır. Konut iki zıt yöne 

baktığından yönlenme, mevsime ve saate göre kullanılan odaların değiştirilmesi ile 

kontrol edilebilir bir yapıdadır.  Önde salona açılan eni geniş bir balkon vardır. Diğer 

balkon ise daha dar ve küçük olup oturma odasına aittir.  
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Resim Ek-80 : Dairenin balkonundan arka bahçe (solda); arka bahçe (sağda) 

       

Resim Ek-81 : Genel görünüm (solda); çocuk bahçesi ve site  (sağda) 

      

Resim Ek-82 : Salon balkonundan manzara (solda);park ve arkada hastane (sağda) 

      

Resim Ek-83 : Yan bahçe-otopark (solda); salon balkonu  (sağda) 
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Resim Ek-84 : Salon ve tefrişi (solda); oturma odası  (sağda) 

       

Resim Ek-85 : Mutfak (solda); banyo (ortada) dehliz şeklindeki koridoru  (sağda) 

MEHMET TÜRKOĞLU’nun Eski Evi: 

Şehidiye medresesine yakın konumlu olan konut eski yol ile yeni yol arasında kalır. 

1.Cadde olarak bilinen eski yola mesafe olarak uzak olmasa da dik bir şeklide ara 

vermeksizin devam eden merdivenli yolları eve erişimi zorlaştırır. Bu nedenle fiziksel 

engelli ve yaşlılar için oldukça sıkıntı vericidir.  Biri büyük diğeri daha küçük iki konut 

yapısının birleşimi ile ortaya çıkmış olan konut kompleksi iki konut yapısına ait ayrı 

ayrı avlu ve bu kattaki servis birimlerini bünyesinde barındırır. Üst kattaki 4 adet 

yaşam birimi iki (baba ve oğul şeklindeki) aile tarafından birlikte kullanılmaktadır. Đki 

konut yapısı da eyvana açılan yaşama birimlerinin oluşturduğu L tipi bir plan 

düzenine sahiptir. Yaşama birimleri genel olarak güney yönüne ve ovaya 

bakmaktadır. Plan olarak incelendiğinde açık ve yarı açık mekanların kapalı 

mekanlara olan oranının açık mekanlar lehinde olarak daha fazla olduğu gözlenir. 

Üst katta 2 adet ve avlu katlarında da 2 adet olmak üzere 4 adet hela vardır. 

Terastaki bir adet banyonun yanı sıra, avlu katlarında biri şu anda kullanılmayan 

Türk hamamının olduğu 2 adet banyo bulunmaktadır. Yaşam teras katında 

sürmektedir, avlu katları ise hali hazırda depo olarak kullanılmaktadır. Anket ve 

detaylı inceleme yapılan konut kullanıcısı eski yerleşimden yeni kentte göç etmiş, 

ancak Yenişehir’de yaşayamayacaklarını düşündüklerinden 10 yıl önce eski kentten 

bu konut satın alarak buraya taşınmışlardır. Geri taşınmalarına neden olarak, 
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Yenişehir’deki konutunun kapalı bir mekan kurgusuna sahip olduğunu, açık alanda 

yaşamaya alıştıklarından uyum sağlayamadıklarını göstermişlerdir. Diğer bir neden 

olarak ise yaşlıların Yenişehir’de daha fazla hastalandıklarını belirtmişlerdir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil Ek-43 : Evin yerleşim dokusu içindeki konumu 

 

Şekil Ek-44 : Evin yakın çevresi ile olan ilişkisi   
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Şekil Ek-45 : Avlu katı planı 

 

Şekil Ek-46 : Teras katı planı 
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Resim Ek-86 : 1.Caddeye doğru dik merdivenli sokak  (solda); avlu girişi (sağda) 

                                                             

Resim Ek-87: Ana bölüm terası-sol taraf (solda); ana bölüm terası-sağ taraf (sağda) 

                      

Resim Ek-88 : Ana terastan avlu geçiş (solda); avlu kapısı (ortada); mutfak ve 
banyo eklentisi (sağda)  
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Resim Ek-89 : Mutfak tefrişi (solda); banyo (sağda)  

        

Resim Ek-90 : Ana teras ve arkada birleştirilmiş diğer konut (solda); teras (sağda)  

       

Resim Ek-91 : Evin manzarası (solda); önünden geçen sokak (sağda)  
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Resim Ek-92: Ek bölümden kendi avlusuna geçiş (solda); avlu kapısı ve wc (sağda)   

       

Resim Ek-93 : Kiler (solda); modern tefrişli mutfak (sağda)  

       

Resim Ek-94 : Ana bölüm eyvanı (solda); yatak odası tefrişi (sağda)  
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Resim Ek-95: Oturma odası tefrişi (solda); aynı mekandan diğer bir görüntü (sağda)  

          

Resim Ek-96 : Ek bölüm eyvanı (solda); ek bölüm eyvanı-oda kapısı (ortada); salon 
olarak kullanılan eski yaşam birimi-manzara odası (sağda)  

MEHMET TÜRKOĞLU’nun Yeni Evi: 

Mehmet Türkoğlu’nun bir süre yaşadığı Yenişehir’deki konutu, tez kapsamında daha 

önce incelenen diğer bir konutun da yer aldığı Ortadoğu sitesindedir. Bu sitedeki 

konutlar aynı mimari tipe sahip olduklarından burada bir kez daha tanıtılmayacaktır. 

Şekil 4.8’de verilen yerleşim planında bu kullanıcının konutu da işaretlenmiştir.  

Konut, diğer kullanıcı ile aynı yöne ancak cadde yerine iç bahçeye bakmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 Resim Ek-97 : Evin yakın plan görünümü 
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Şekil Ek-47 : M.Türkoğlu yeni evinin kat planı 

10 NUMARALI KONUT KULLANICISININ ESKĐ EVĐ: 

Đsminin açıklanmasını istemeyen konut kullanıcısının yaşadığı ve halen kendi 

ailesine ait olan eski konut Teker mahallesinde yer almaktadır.  Konum olarak eski 

ve yeni yola en uzak mesafede olan konutlardan birisidir. Son derece eğimli bir arsa 

üzerinde inşa edilmiş konutun teras katının giriş kotu ile alt kotta yer alan sokağa 

açılan ahır arasında yaklaşık 10 mt. kot farkı bulunur ve yan sokaklar kesintisiz 

devam eden dik merdiven basamaklarından oluşmuştur. Boyut ve planlama olarak 

tek seferde Mardin’de inşa edilen konutların en büyüklerindendir. Zemin ve bodrum 

katlarında farklı dönemlerde yapılmış iki adet bloğun bir araya getirildiği gözlenen 

konutta en az iki modülden oluşan toplam 9 adet yaşam birimi vardır. Planında 

gözlenen ve temelde haremlik ve selamlık mekanlarını oluşturmak için başvurulan 

keskin simetri ve bütün olarak konut yapısı düşünüldüğünde dik açılı kompakt forma 

olan bağlılık ilkeleri ile Mardin’deki diğer geleneksel konut planlarından ayrılır. Doku 

içinde sokaktan algılanan ve konutun karakterini oluşturan olgu, zemin katta 

kesintisiz hemen hemen tüm konut boyunca devam eden toplam 8 adet revakın 

anıtsal etkisidir.  
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Şekil Ek-48 : Evin doku içindeki konumu   

 

 

Şekil Ek-49 : Evin yakın çevresi ile olan ilişkisi   
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Şekil Ek-50 : Zemin katı planı 

 

Şekil Ek-51 : Teras katı planı 
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Resim Ek-98 : Evin genel görünümü-orta bölüm  (solda); haremlik bölümünden 
görünüm (sağda) foto: Şeyhmuz Dinçel 

        

Resim Ek-99 : Restore edilmiş revaklar (solda); revaklı bölüm iç mekandan bir 
görünüm (sağda) 

        

Resim Ek-100 : Alttaki sokaktan genel görünüm (solda); alttaki sokak: Cumbalı ev, 
geri planda Mar Şmuni kilisesi (sağda)  
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Resim Ek-101 : Evin genel görünümü ve komşu yapılar (solda) kaynak: Şeyhmuz 
Dinçel;  ahır girişi (sağda)  

       

Resim Ek-102 : Haremlik girişi (solda); alttaki sokak: evin manzarası (sağda)  

                                                  

Resim Ek-103 : Revakların genel görünümü (solda); zemin kat girişi ve wc (sağda) 
Kaynak: Şeyhmuz Dinçel  
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Resim Ek-104 : Eyvandan manzara (solda);oda girişi (sağda) kaynak: Şeyhmuz 
Dinçel 

        

Resim Ek-105 : Teras katında yaşama birimi-haremlik (solda); oda girişi (sağda) 
kaynak: Şeyhmuz Dinçel 

        

Resim Ek-106 : Doğu yönündeki ek yapının ters T yaşama birimi cephesi (solda); 
aynı mekanın açıldığı revaktan bir görüntü (sağda) kaynak: 
Şeyhmuz Dinçel 
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10 NUMARALI KONUT KULLANICISININ YENĐ EVĐ: 

Konut kullanıcısının oturduğu Sümer apartmanı kent merkezindedir, ancak günlük 

alışverişin geçtiği alan içinde olmaması nedeniyle sakin bir bölgede yer almaktadır. 

Mardin Belediyesi binası ile komşu olan yapı, çevresindeki diğer yapılardan kitle 

olarak büyüklüğü ve daha fazla olan yüksekliği ile dikkat çeker. Dıştan bakıldığında 

tek bir kitle olarak algılansa da içeride iki ayrı girişi, ayrı asansörleri olan 2 bloktan 

oluşmaktadır. Anket yapılan konut kullanıcısının dairesi arka cephede ancak önü 

açık güneye bakan bir konuma sahiptir. 3. kattaki daire arazideki eğimden ve asma 

katlardan dolayı 5. katta gibi bir görüntüsü vardır. Apartmanın ön bahçesi iki blok 

boyunca ve 10 mt den fazla derinliğe sahip olarak büyük bir teras şeklinde 

düzenlenmiştir. Alçak bahçe duvarı ile dış ortamdan soyutlanmaya çalışılmış olan 

teras, çocuk oyun alanı ve sınırlı bir şekilde de oturma alanı olarak kullanılmaktadır. 

Apartmanın hemen karşısında kamuya açık oldukça küçük bir çocuk parkı vardır. 

Apartmanın arkasındaki geniş bahçe ise otopark olarak kullanılmaktadır. Fiziksel 

özürlü veya yaşlıların dairelerine ulaşmalarında apartman bahçe girişindeki bir 

basamak dışında bir engele rastlanmamıştır. Apartmanda iki bloğa hizmet eden 2 

adet asansör bulunmaktadır.  

Şekil Ek-52 :10 nolu kullanıcıya ait yeni evin yakın çevresi    
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Dairenin (üç olan) oda sayısında bir fazlalık olmamasına karşın oda ve salon 

büyüklükleri ile incelenen diğer konutlarla karşılaştırıldığında oldukça fazladır. 20 m² 

den büyük olan oturma ve yatak odası dikkat çekicidir. Bununla birlikte mekan 

kurgusu ve plan şeması olarak bakıldığında bir farklılığa sahip olmadığı gözlenir. 

Salonda iki yöndeki kapalı çıkmalardan artan alanın değerlendirmesi sonucu ortaya 

çıkan açık balkon ve, mutfak ve küçük oda mekanları boyunca devam eden 1,5 mt. 

enindeki gömme balkon dışında geleneksel anlamdaki işlevleri ile teras ve avlu gibi 

açık mekanlar yoktur. Đçe dönük bir şekilde kapalı mekanların açıldığı koridor 

konutun temel plan şemasını oluşturmaktadır.  

 

Resim Ek-107 : Devlet yolundan apartmanın genel bir görünümü 

      

Resim Ek-108 : Çocuk parkı (solda); dairenin apartmandaki konumu (sağda)  
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Şekil Ek-53 : Kat planı 

      

Resim Ek-109 : Arka bahçe (solda); küçük çocuk parkı (sağda)  
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Resim Ek-110 : Ön bahçedeki teras (solda); Sümer apartmanı yakın plan  (sağda)  

       

Resim Ek-111 : Arka bahçe (solda); öndeki yakın çevre  (sağda)  

      

Resim Ek-112 : Ön bahçedeki teras (solda); Sümer apartmanı yakın plan  (sağda)  
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MEHMET TAHĐR’in Eski Evi:  

 

Şekil Ek-54 : M.Tahir’in geleneksel evinin doku içindeki konumu 

Ele alınan son ev, Mardin kentinin doğu tarafında yer alan Savurkapı mahallesinde 

olup 1. Cadde’ye yakın bir konumadır. Konut kullanıcı tarafından yaz aylarında 

Yenişehir’deki sıcağın yarattığı konforsuzluktan kurtulmak amacı ile kullanılmaktadır. 

Küçük bir avlunun etrafında L şeklinde bir yaşama birimi ile çok küçük bir mutfak ve 

wc eklentisinden oluşan oldukça mütevazı bir konuttur. Kısa ve merdivenli bir 

çıkmaz sokak bitiminden konuta girilmektedir. Konut, Mardin’de pek rastlanmayan 

şekilde ve muhtemelen bitişik binaların önünü kapatması nedeniyle arta kalan 

alanda güney yerine kuzey-batı ve güney-batı cepheli olarak yapılmıştır. Sokak 

seviyesine göre daha düşük bir kotta yerleşmiş olan konutta çok yoğun şekilde 

nemlenme gözlenmiştir.  Yaşlı ve fiziksel engelliler için konut içinde önemli bir engel 

olmamasına karşın, ana yoldan konuta kadar olan sokaklar sıkıntı verecek şekilde 

dik merdivenlidir. Etrafı yüksek avlu duvarları ile çevrili küçük boyuttaki avlu, 

bitişiğindeki yüksek geleneksel yapının da etkisi ile günün her saatinde gölgelik 

alanlara sahiptir. Geleneksel Mardin evleri, konutu yaptıranların sahip oldukları 

varlıklarının büyüklüğü ölçüsünde farklı büyüklük ve detay ile yapılmıştır. Bununla 

birlikte, varlıklarındaki bu farklılık mahalle dokusunda bir ayrışmaya neden 

olmamıştır. Đncelenen bu mütevazı evin yakınlarında, bugün “Artuklu Kervansaray 
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oteli” olarak bilinen büyük ölçekli evler vardır. Kimi zaman ise bu büyük ölçekli konak 

türündeki evler, bu küçük evlerle bitişik yapılmıştır.   

 

Şekil Ek-55 : M.Tahir’in geleneksel evinin yakın çevresi ile ilişkisi 

      

Resim Ek-113 : Eve inen sokak ve çocuklar (solda); evin çıkmaz sokağı (sağda)  
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Şekil Ek-56 : Avlu katı planı    

       

Resim Ek-114 : Avlu giriş kapısı (solda); avludan bir görünüm  (sağda)  
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Resim Ek-115 : Yaşama birimi (solda); l planı sonradan bölen duvarı (sağda)  

      

Resim Ek-116 : Mutfak eklentisi (solda); dama çıkan merdiven (sağda)  

      

Resim Ek-117 : Damdan kale yönünde bir görünüm   (solda);  dam ve geleneksel 
tipteki bitişik bina (sağda)  
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Resim Ek-118 : Evin kale yönünde sonradan yapılmış niteliksiz yapılar (solda); 
çevredeki yapılaşmalar (sağda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim Ek-119 : Damdan manzara 

MEHMET TAHĐR’in Yeni Evi:  

Anket yapılan konut kullanıcısı, Mardin Nazım Đmar Planında gelişme için daha 

uygun geniş alanlar sunan 50 mt.lik devlet yolunun üst tarafında konumlanmış ve bir 

kooperatif tarafından yapılmış bir sitede oturmaktadır. Sitedeki bloklar iç bahçe için 

30 mt.lik büyük bir boşluk bırakılarak iki sıra şeklinde ve karşındaki bloğun hizasına 

gelmeyecek biçimde kaydırılarak yerleştirilmiştir. Dört kattan ve her katta iki 

daireden oluşan blokların arası ise yaklaşık 10 mt. gibi rahatsız edici bir darlıkta 

değildir. Dışa kapanıp iç bahçede yaşam oluşturmak amacı ile planlandığından 

blokların yerleşiminde yönün etkisinin olmadığı görülmemektedir. Đncelenen konut, 

ağırlıklı olarak kuzeye dönükken, bu blok karşısındaki aynı plana sahip bir başka 

bloktaki daire ise güneye bakmaktadır. Binaların birbirini perdelemeden 

yerleştirilmeleri, esintinin eşit şekilde ve en az engelle bloklardaki dairelere ulaşması 
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yönünden olumludur. Bununla birlikte ayrık düzenlenen bloklar, yüzey alanını 

artırdığından kış ve yaz için daha fazla ısı kaybına neden olmaktadır. Site alanında 

bir blokluk bir alan konut yapılamayarak, yaşlı ve çocukların gölge bir alanda 

oturmaları amacı ile içinde su öğesi olan çardak şeklindeki düzenlenmiştir. Büyük iç 

bahçe, taşıt trafiğine kapatılarak çocuklar için güvenli büyük bir alan elde edilmiştir. 

Arka bahçedeki iki blok arasında kalan alan ise site sakinleri için otopark alanı 

olarak kullanılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil Ek-57 : M.Tahir’in yeni evinin yakın çevresi ile ilişkisi 

              

Resim Ek-120 : Sitenin ana girişi (solda); ortak oturma alanı çardak (sağda) 
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Şekil Ek-58 : M.Tahir’in yeni evine ait kat planı    

Mevcut pencerelere ek olarak daire dış duvarlarında ileride klima kullanımına terk 

edilmek üzere birer küçük pencere daha açılmıştır. Konut planının şeması, 

incelenen diğer konutlarda olduğu gibi kapalı mekan kurgusu temel alınarak 

oluşturulmuştur. Açık alan olarak sunulan iki adet balkon iki zıt yönde planlanmıştır. 

Salondaki gömme şeklindeki küçük balkona karşın, oturma odası ve balkonun 

birlikte kullandığı balkon açık şekilde oluşturulmuştur. Đç bahçeye bakan balkonun 

mutfak tarafına görsel mahremiyeti sağlamak için bir bölme duvar yapılmıştır. Sitede 

iç bahçeye bakan geniş balkonların hiçbiri kapatılmamışken, arka bahçeye bakan 

küçük salon balkonu birkaç kullanıcı tarafından alan kazanmak amacıyla kapatıldığı 

gözlenmiştir. 
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Resim Ek-121 : M.Tahir’in yeni evinin yer aldığı bloktan genel bir görünüm (solda); 
iç bahçe ve sitenin diğer blokları (sağda)  

 

Resim Ek-122 : Arka bahçe (solda); blok otopark alanı (sağda) 

     

Resim Ek-123 : Kuzey tarafındaki doku (solda); yeni yapılaşmalar (sağda) 
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EK-2 : 

 

Şekil Ek-59 : Yeni konutta toplam ısı kaybı hesabı (TSE 825-Mayıs 2008’e göre)  
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Şekil Ek-60 : Geleneksel konutta toplam ısı kaybı hesabı (TSE 825-Mayıs 2008’e 
göre) 
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EK-3 : Đncelenen 11 Adet Eski ve Yeni Konutun Açık-Kapalı Mekan Oranları 

 
Şekil Ek-61 : Mehmet Türkoğlu geleneksel & yeni evinin açık-kapalı mekan oranları.  

 
Şekil Ek-62 : Hüseyin Özçelik geleneksel & yeni evinin açık-kapalı mekan oranları.  
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Şekil Ek-63 : Mehmet Tahir geleneksel & yeni evinin açık-kapalı mekan oranları.  

 

Şekil Ek-64 : Adnan Avuka & Sevgi Yağmurcu geleneksel & yeni evinin açık-kapalı 
mekan oranları.  

 

Şekil Ek-65 : Seyhan Bahadır geleneksel & yeni evinin açık-kapalı mekan oranları.  
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Şekil Ek-66 : Metin Ezilmez geleneksel & yeni evinin açık-kapalı mekan oranları.  

 

Şekil Ek-67 : Derya Seçilmiş geleneksel & yeni evinin açık-kapalı mekan oranları.  

 

Şekil Ek-68 : Ercan Akikol geleneksel & yeni evinin açık-kapalı mekan oranları.  



 412 

 

Şekil Ek-69 : 10 Nolu anket geleneksel & yeni evinin açık-kapalı mekan oranları.  

 

Şekil Ek-70 : Süheyla Ozansoy geleneksel & yeni evinin açık-kapalı mekan oran. 
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EK-4 : Đncelenen 11 Adet Eski ve Yeni Konuttaki Oda-Aydınlık Düzeyi 

Çalışması 

           

Şekil Ek-71 : A.Avuka yaşama birimi planı (solda);oda içi pencereleri (sağda) 

 

  

Şekil Ek-72 : 10.Nolu anket yaşama birimi planı (solda); soldaki odanın içi (sağda) 



 414 

    

Şekil Ek-73 : E.Akikol yaşama birimleri planı 

           

Resim Ek-124 : E.Akikol-ortadaki yaşama birimi (solda); sağdaki odanın içi (sağda) 

           

Şekil Ek-74 : D.Seçilmiş yaşama birimi planı (solda); sağdaki odanın içi (sağda) 
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Şekil Ek-75 :  S.Bahadır yaşama birimi planı (solda); sağdaki odanın içi (sağda) 

    

Şekil Ek-76 : M.Ezilmez yaşama birimi planı (solda); odaların ön girişleri (sağda) 

        

Şekil Ek-77 : M.Tahir yaşama birimi planı (solda); odanın içi ve tek penceresi 
(sağda) 
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Şekil Ek-78 : M.Türkoğlu yaşama birimleri planı 

    

Resim Ek-125 : M.Türkoğlu-soldaki oda (solda); ortadaki oda (ortada); sağdaki oda 
(sağda) 

 

Şekil Ek-79 : S. Ozansoy yaşama birimlerinin planı 
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Resim Ek-126 :  S.Ozansoy yaşama birimlerinin pencereleri (kaynak: Derya 
Seçilmiş) 

  

Şekil Ek-80 : S. Ozansoy yaşama birimi planı ve pencereleri-yan taraf 

    

Şekil Ek-81 : H..Özçelik yaşama birimi planı (solda); H.Özçelik yaşama birimi 
(sağda) 
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EK-5 : Alan Çalışmasında Kullanılan Anket 
 

ANKET no:  
Tarih: …./…/2008 
Đsminiz tez çalışmasında  kullanılabilir mi?             Evet  �      Hayır �   
Eşi ankete katıldı mı?                               Evet  �      Hayır �   
 
Adres (Şu an oturduğu): (Apartman toplam kat yüksekliği ve dairenin kaçıncı katta yer aldığı belirtilecek) 

 
 
 
 
 

Adres (Geleneksel Ev):  
 
 
 
 
 

1. Kişisel Bilgiler 
 
Đsim:                         Doğum Yılı [         ]     Doğum Yeri [                      ] Çocuk Sayısı [   ] 
Eşin:              Doğum Yılı [         ]     Doğum Yeri [                      ]  
Mesleği  [                       ]          
Eşinin Mesleği � Ev kadını             Diğer [                                        ] 
Konut Sahibinin Çalıştığı veya Emekli olduğu Đş kolu  [                                                  ] 
Sosyal Güvenceleri var mı? Evet  �               Hayır �          
  

2. Demografik Yapı 
 
Aile Yapısı:  
i.   Şimdi:      Çekirdek � Geniş �  
ii.  Göç Ettiklerinde:     Çekirdek � Geniş �   
iii. Geleneksel Evde Yaşarken:    Çekirdek � Geniş �  
 
Eğitim Seviyesi:  
Kendisinin: 
1.Yok  �    2.Okur-Yazar �     3.Đlköğretim �    4.Lise �        5.Üniversite �     6.Lisans Sonrası � 
Eşinin: 
1.Yok  �    2.Okur-Yazar �     3.Đlköğretim �    4.Lise �        5.Üniversite �     6.Lisans Sonrası � 
 
Çocuk-1 (veya evde yaşayan başka birey): 
Đsim [                                                 ]                   Doğum Yeri [          ]       Doğum Tarihi [            ] 
Cinsiyet [E/K]  Eğitim durumu  [      ]   Medeni H. [Evli/Bekar/Dul]    Yer [                   ]     Đşi [             ]       
 
Çocuk-2 (veya evde yaşayan başka birey): 
Đsim [                                                 ]                   Doğum Yeri [          ]       Doğum Tarihi [            ] 
Cinsiyet [E/K]  Eğitim durumu  [      ]   Medeni H. [Evli/Bekar/Dul]    Yer [                   ]     Đşi [              ]       
 
Çocuk-3 (veya evde yaşayan başka birey): 
Đsim [                                                 ]                   Doğum Yeri [          ]       Doğum Tarihi [            ] 
Cinsiyet [E/K]  Eğitim durumu  [      ]   Medeni H. [Evli/Bekar/Dul]    Yer [                   ]     Đşi [              ]       
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Çocuk-4 (veya evde yaşayan başka birey): 
Đsim [                                                 ]                   Doğum Yeri [          ]       Doğum Tarihi [            ] 
Cinsiyet [E/K]  Eğitim durumu  [      ]   Medeni H. [Evli/Bekar/Dul]    Yer [                   ]     Đşi [              ]       
 
Aile Büyüklüğü  (kişi sayısı olarak) 
Geleneksel Evde Yaşarken  [    ]       Evden Ayrıldıklarında  [     ]           Şimdi [     ]      
 
Dil: (Eş farklı ise belirtiniz) 
Evde Konuşulan Dil: Türkçe �     Arapça �    Süryanice �     Kürtçe �    Diğer � 
Bildiği Diğer Diller: Türkçe �     Arapça �   Süryanice �             Kürtçe �    Diğer � 
 

3. Gelir Kaynakları 
Aile Reisi: 
Maaş �       Ticaret �         Tarımsal Faaliyet �       Yardım �       Diğer (Faiz,Kira geliri vs.) �  
Eşi 
Maaş �       Ticaret �         Tarımsal Faaliyet �       Yardım �       Diğer (Faiz,Kira geliri vs.) �  
 
Hane Halkı Toplam Geliri      
500 YTL’den az �     500-750 YTL �              750-1000 YTL �       1000-1500YTL �        
1500-2000 YTL �             2000-3000 YTL  �        3000’den çok YTL �               Belirtmedi � 
 
Mardin’de YENĐ konut dışında taşınmazınız var mı? 
Geleneksel Ev �       Bağ  �       Bahçe �        Tarla �       Kasır �     Dükkan �     Belirtmedi �     
 
Kendi ihtiyaçlarınız için tarımsal faaliyetiniz var mı?      Evet  �                  Hayır �          
Evetse belirtiniz. [                                                                  ] 
 
Arabanız var mı?        Evet  �                Hayır �   
Varsa Model ve yılını belirtiniz. [                                            ] 
 
Varsa, arabanızı nereye park eder siniz?       
Apartmana ait Kapalı otopark  �      Apartmana ait  Açık Otopark �        Sokak-cadde �        Diğer �               
 

4. Sosyo-kültürel Yapı: 
Ehliyetiniz var mı?                     Evet  �              Hayır �   
Eşinizin ehliyeti var mı?                    Evet  �              Hayır �   
 
Evinizde Hangi Teknolojik Ürünler Var?  
� TV      � Uydu Yayın  
� Çamaşır Makinesi    � Kombi-termosifon 
� Bulaşık Makinesi    � Küvet/Duşakabin 
� Klima     � Plazma & LCD TV 
� Bilgisayar (Notebook/Masaüstü)                � Video Kamera 
� Diğer [                                        ]  
 
GELENEKSEL Konutta Kışlık Yiyecek Üretiyor muydunuz? 
Evet  �               Hayır �    
Evetse belirtiniz.[                                                                                                                           ]     
   
Yeni Konutta Kışlık Yiyecek Üretiyor musunuz? 
Evet  �               Hayır �          
Evetse belirtiniz.[                                                                                                                           ]       
 
Eski şehirde otururken tören ve kutlamalar nerede yapılırdı? 
Düğün, Nişan, Söz 
Evde �              Diğer [                              ]  
Sünnet 
Evde �              Diğer [                              ]  
Cenaze 
Evde �              Diğer [                              ]  
Dini Bayram Kutlaması 
Evde �              Diğer [                              ]  
Diğer Kutlamalar      [                                                                 ] 
 
 
 
 



 421 

Yeni şehirde tören ve kutlamalar nerede yapılır? 
Düğün, Nişan, Söz 
Evde �              Diğer [                              ]  
Sünnet 
Evde �              Diğer [                              ]  
Cenaze 
Evde �              Diğer [                              ]  
Dini Bayram Kutlaması 
Evde �              Diğer [                              ]  
Diğer Kutlamalar      [                                                                 ] 
 
Dini ibadet için eski kentte hangi camii/kiliseyi kullanırdınız? Evinize uzaklığı ne kadardı? 
Belirtiniz  [                                        ]      
 
Dini ibadet için şimdi hangi camii/kiliseyi kullanıyorsunuz? Evinize uzaklığı ne kadardır? 
Belirtiniz  [                                        ]      
 
(+Eş) GELENEKSEL konutta boş zamanlar nasıl değerlendirilirdi?  
� Akraba Ziyareti  
� Komşu Ziyareti  
� Dinlenerek (TV,radyo vs.) 
� Kahvehaneye Giderek 
� Kitap-gazete okuyarak  
� El işi, Kazak-çorap örme  
� Hobi (Güvercin yetiştirme vs.)  
� Bağ-bahçe işleri 
� Yaylada, Kasırda Dinlenme  
� Diğer [                                        ]  
 
(+Eş) MODERN konutta boş zamanlar nasıl değerlendirilir?  
� Akraba Ziyareti  
� Komşu Ziyareti  
� Dinlenerek (TV,radyo vs.) 
� Kahvehaneye Giderek 
� Kitap-gazete okuyarak 
� El işi, Kazak-çorap örme  
� Bağ-bahçe işleri 
� Sinema, tiyatro  
� Yaylada, Kasırda Dinlenme  
� Pikniğe gitme  
� Diğer [                                        ]  
 
(+Eş) MODERN konuttaki komşuluk ilişkilerinizi nasıl tanımlarsınız? 
� Çok iyi. 
� Gerektiği kadar iyi 
� Yüzeysel-göstermelik 
� Kalite ve sayı olarak yetersiz 
� Kötü 
 
(+Eş) GELENEKSEL konuttaki komşuluk ilişkilerinizi nasıl tanımlarsınız? 
� Çok iyi. 
� Gerektiği kadar iyi 
� Yüzeysel-göstermelik 
� Kalite ve sayı olarak yetersiz 
� Kötü 
 

5. Konut Sahipliği ve Yapım Süreci 
GELENEKSEL konutları kim inşa ederdi?  
� Süryani ustalar         
� Ermeni ustalar        
� Müslüman ustalar 
Diğer [                                                                                                             ] 
 
GELENEKSEL Konut planları ve yapı elemanlarının biçimi belirlenirken dinsel inanç ve ibadet 
şeklinin etkili olduğunu düşünüyor musunuz? 
� Evet  � Hayır  � Bilgim yok 
Evetse belirtiniz [                                                                                                                ] 
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GELENEKSEL Konutta kaç yıl yaşadınız? 
[         ] YIL   
 
GELENEKSEL konutta kaç odanız vardı?  
1 �        2 �           3 �       4 �     Diğer[                 ]           Hatırlamıyor � 
 
GELENEKSEL konutta odalar hangi yöne bakıyordu.  
Kuzey �        Doğu �           Batı �       Güney �     Diğer[                 ]           Hatırlamıyor � 
 
YENĐ konutta kaç odanız var?  
1 �        2 �           3 �       4 �     Diğer[                 ]           Hatırlamıyor � 
YENĐ konutta salon/yaşama odası hangi yöne bakıyor.  
Kuzey �        Doğu �           Batı �       Güney �     Diğer[                 ]             Bilmiyor � 
 
YENĐ konut kiralarken/satın alırken evin yönü etkili oldu mu? 
� Evet        � Hayır 
 
(+Eş) Yeni konuta göç ediş nedeniniz nedir? 
� Konut içi konfor şartları genel olarak yetersizdi. 
� Mutfak konfor olarak yetersizdi. 
� Banyo ve Wc konfor olarak yetersizdi. 
� Konut dışı mahalle konfor şartları (dik merdivenler, günlük alışveriş uzaklığı, oto yaklaşımı) yetersizdi  
� Konutu iyileştirmek için yeterli parasal kaynak yoktu. 
� Geleneksel konut satışı ile maddi yönden artı bir gelir elde edildi.  
� Büyük konutun bakımı, temizliği kişi sayısı azaldığından yük olmaya başladı  
� Çarşıya, hastaneye, okula yakın olma isteği vardı. 
� Mahallede çocuk parkı, yeşil alan, spor alanı gibi donatı eksikliği vardı. 
� Eski kentte’de su, kanalizasyon gibi alt yapı sorunları vardı. 
� Mal paylaşımı nedenlerinden zorunlu satıldı.   
� Diğer [                                                                                 ] 
 
Göç edilen GELENEKSEL Konutu şu an 
Kendisi kullanıyor�    Kirada �           Satmış �       Boş �         Diğer � 
 
Yenişehir’deki Konut 
Kendine ait �     Kira �                Diğer �   
 
YENĐ Konut seçimi yapılırken hangi etkenler daha öncelikli idi? Etken olanları öncelik sırasına 
göre numaralandırınız. 
[   ]  Konutun veya kirasının parasal değeri 
[   ]  Semti 
[   ]  Kat yüksekliği 
[   ]  Dairenin Yönü 
[   ]  Aparman-Site 
[   ]  Komşular 
[   ]  Çarşıya-Okula-Hastaneye yakınlığı 
[   ]  Đşyerine Yakınlığı 
[   ]  Diğer [                                                                                 ] 
 
YENĐ Konutta kaç yıl yaşadınız? 
[         ] YIL   
  
Başka Konutunuz  var mı? 
Mardin’de  �    Đstanbul’da �     Ankara’da �   Türkiye’de Diğer bir kentte [      ]   Yurtdışında [       ] 
 
Yenişehir’deki evinizde hangi değişiklikleri yaptınız? 
� Boya, alçı sıva, salon ve odaların yer duvar parke vs. döşemesi, Wc-banyo-mutfak yer ve duvar 
seramiği � Çelik Dış Kapı  
� PVC vs. Pencereler  
� Đç Kapılar  
� Oda Bölünmeleri, 
� Gömme Balkon kapatılması 
� Balkon yapılması veya genişletilmesi 
� Diğer [                                                                                                  ] 
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Yenişehir’deki evinizde ne tür değişiklikler yapmayı planlıyorsunuz veya yapmayı 
isterdiniz? 
� Boya, alçı sıva, salon ve odaların yer duvar parke vs. döşemesi, Wc-banyo-mutfak yer ve duvar 
seramiği  
� Çelik Dış Kapı  
� PVC vs. Pencereler  
� Đç Kapılar  
� Oda Bölünmeleri, 
� Gömme Balkon kapatılması 
� Balkon yapılması veya genişletilmesi 
� Diğer [                                                                                                  ] 
 
GELENEKSEL konutta ne tür değişiklikler yapmıştınız? 
� Boya, alçı sıva, salon ve odaların yer duvar parke vs. döşemesi, Wc-banyo-mutfak yer ve duvar 
seramiği  
� Banyo Eklentisi 
� WC Eklentisi  
� Mutfak Eklentisi  
� Oda Bölünmeleri  
� Eyvan Kapatılması  
� Kat Çıkılması  
� Diğer [                                                                                                  ] 
 

6. Geleneksel Konut ve Yeni Konut Karşılaştırılması 
 
a. Genel Uygunluk ve Güvenlik Yönüyle Sorgulama: 
(+Eş) GELENEKSEL Konutta Yaşamı hangi sıfatlarla tariflersiniz? 
� Tanıdık    � Yabancı 
� Güvenli      � Güvensiz 
� Huzur verici     � Stres verici 
� Özgür     � Kısıtlanmış 
� Özgün-orijinal-değerli    � Yapay, ucuz, değersiz 
� Düzenli      � Düzensiz-kaos hakim 
� Statü sağlayan-kaliteli   � Kalitesiz 
� Diğer [                                                                        ] 
 
(+Eş) YENĐ Konutta Yaşamı hangi sıfatlarla tariflersiniz? 
� Tanıdık    � Yabancı 
� Güvenli      � Güvensiz 
� Huzur verici     � Stres verici 
� Özgür     � Kısıtlanmış 
� Özgün-orijinal-değerli    � Yapay, ucuz, değersiz 
� Düzenli      � Düzensiz-kaos hakim 
� Statü sağlayan-kaliteli            � Kalitesiz 
� Diğer [                                                                          ]  
 
(+Eş) GELENEKSEL Konutta Yaşarken Sizi En Fazla Rahatsız Eden Konuları Belirtiniz. 
 (katıldığınız şıklara 1-10 arasında numara koyunuz ) 
1- Mutfak konfor yönü ile yetersizdi. [   ] 
2- Banyo ve wc konfor yönü ile yetersizdi. [   ] 
3- Büyük ve yüksek tavanlı-kışın ısıtılması zordu. [   ] 
4- Bizim için çok büyük hale gelmişti. [   ] 
5- Çok katlı-Merdivenler yorucu olmaya başladı. [  ] 
6- Bakımı masraflıydı. Gelirimiz yaşlanınca-emekli olunca yetmemeye başladı. [   ] 
7-Temizliği zor ve zaman alıcıydı. [   ] 
8-Çevre eski evlerden oluşuyordu. Mevcut statümüze uygun değildi. [   ] 
9-Sokaklar bakımsız veya pis hale gelmişti. [   ] 
10-Araba ile ulaşılabilir değildi. [   ] 
11-Çevrede yaşayanların eğitim düzeyleri düşüktü. [   ] 
12- Yazın çok sıcak ve bunaltıcı idi.[  ] 
13- m2 olarak küçük-yetersiz [   ] 
14-Wc ve/veya mutfak ve/veya banyoya açık mekandan ulaşılması rahatsız ediciydi. 
15-Diğer [                                                                                                      ] 
16-Diğer [                                                                                                      ] 
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(+Eş) YENĐ Konutta (Eski Konutla Kıyaslandığında) Sizi En Fazla Rahatsız Eden Konuları 
Belirtiniz.  
(katıldığınız şıklara 1-10 arasında numara koyunuz ) 
1- Yazın çok sıcak-bunaltıcı oluyor[   ] 
2- Komşuluk ilişkileri yetersiz veya yok  [   ] 
3- Çok gürültülü [   ]  
4- Kişinin kendi başına kalabileceği yüksek duvarlarla izole edilmiş avlu gibi özel mekanlar yok.[  ] 
5- Eyvan ve revak gibi günün her saatinde sığınılabilecek gölgeli alanları yok 
6- Alan olarak küçük-yetersiz [   ] 
7-Bina yüksekliği fazla-merdivenler yorucu[   ] 
8-Kat mülkiyeti ile ilgili bakım, temizlik vs. sorunları var. [   ] 
9-Oto trafiği sorunu ve çevre gürültüsü var [   ] 
10-Geleneksel yiyecekler hazırlamak ve depolamak için uygun mekanlar yok[   ] 
11-Tavan yüksekliği çok az-ruhsal yönden bunaltıcı[   ] 
12-Düğün, bayram ve taziye gibi geleneksel tören ve kutlamalara uygun değil. [   ] 
13-Yaşlı veya çocukların zaman geçirmesine uygun değil. [   ] 
14-Çevrede yaşayanların eğitim düzeyleri düşüktür. [   ] 
15-Sokakları yazın çok sıcak ve bunaltıcı [   ] 
16-Tavan çok korunumsuz, yazın üst katlar çok sıcak oluyor. 
17-Yazın teras veya damda yatma olanağı yok.[   ] 
18-Kışın soğuk oluyor-evin yönü yanlış ve/veya duvarları korunumsuz. [   ] 
19-Arka cephe manzarası yok veya ön cephe ancak manzara olarak görülebilecek bir şey yok. 
20-Görsel mahremiyeti yeterli değil 
21-Duvarlar ince-sesler diğer odalara veya dairelere gidiyor. 
22-Evin yönü yanlış-güneş görmüyor. 
23-Çirkin bir mimarisi var. 
24-Bize ait teras ve avlu gibi açık alanları yok. 
25-Evin planı bizim günlük yaşantımıza uygun değil. 
26-Bina olarak kaliteli malzemeler kullanılmamış. 
27-Binayı deprem yönüyle sağlam bulmuyorum. 
28-Diğer [                                                                                       ] 
 
(+Eş) Sizin için aşağıdaki özelliklerden hangileri ev alırken öncelikli önemlidir. Olmazsa Olmaz 
Olan Konuları Belirtiniz. (katıldığınız şıklara 1-10 arasında numara koyunuz) 
[    ]  Manzara  
[    ]  Đyi bir çevre ve komşulara sahip olması 
[    ]  Okullara, hastaneye veya alışveriş merkezlerine yakın olması. 
[    ]  Mahremiyet  
[    ]  Güneş görmesi 
[    ]  Avlusu olması  
[    ]  Kendine ait bahçesi olması 
[    ]  Eyvan gibi gölge veren mekanlara sahip olması 
[    ]  Terası olması  
[    ]  Bina olarak estetik olması 
[    ]  Mardin’in sıcak iklimine uygun tasarlanmış olması  
[    ]  Alan olarak büyük olması 
[    ]  Evin yüksek bir yerde ve önü açık şekilde yapılması 
[    ]  Evin ön cephede olması 
[    ]  Evin planının bana uygun olması 
[    ]  Büyük balkon 
[    ]  Duvarlarının sese ve ısıya karşı yalıtımlı olması 
[    ]  Çocuklar oyun alanına sahip olması 
[    ]  Yaşlıların vakit geçirebileceği tesise sahip olması  
[    ]  Apartman merdivenleri mermer-granit olması  
[    ]  Kaliteli mutfak-banyo dolabı, jakuzili küvet gibi konuta değer katan donanımların olması 
[    ]  Kaliteli malzemeler ile yapılmış olması 
[    ]  Taşıyıcı sisteminin depreme dayanması. 
 
Yeterli paranız olsa Mardin’de nasıl bir konut yaptırmak isterdiniz? 
� Çok katlı Modern planlı lüx bir apartman dairesi 
� Çok katlı SĐTE içerisinde MODERN lüx bir apartman dairesi 
� Müstakil MODERN planlı bir ev  
� Müstakil GELENEKSEL planlı yeni bir ev 
 
GELENEKSEL Konutunuzu ve çevresini genel olarak güvenilir buluyor muydunuz? 
� Evet   � Hayır  
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MODERN Konutunuzu ve çevresini genel olarak güvenilir buluyor musunuz? 
� Evet   � Hayır  

 
b. Fiziksel Uygunluk Yönüyle Sorgulama: 
(+Eş) GELENEKSEL konutla karşılaştırıldığında MODERN konut YAZ aylarında konut içi;  
 �� Daha sıcaktır                  � Önemli bir farkı yoktur               � Daha serindir.   
 
(+Eş) GELENEKSEL konutla karşılaştırıldığında MODERN konut KIŞ aylarında konut içi;  
 � Daha sıcaktır                  � Önemli bir farkı yoktur               � Daha serindir.   
 
YENĐ konuta taşındığınızda kışın ısıtma ve yazın soğutma için harcamalarınız değişti mi? 
� Evet, arttı.Oran belirtiniz.   [          ]                                                
� Evet, düştü.Oran belirtiniz. [          ] 
� Hayır, pek değişmedi.  
 
(+Eş) GELENEKSEL konutta “mutfakta” doğal aydınlatma yeterli miydi? 
� Günün her saatinde yeterliydi 
� Sabah veya akşam saatlerinde yeterli değildi. 
� Yetersizdi. 
 
(+Eş) YENĐ konutta “mutfakta” doğal aydınlatma yeterli miydi? 
� Günün her saatinde yeterlidir. 
� Sabah veya akşam saatlerinde yeterli değildir. 
� Yetersizdir. 
 
(+Eş) GELENEKSEL konutta “oturma odasında” doğal aydınlatma yeterli miydi? 
� Günün her saatinde yeterliydi 
� Sabah veya akşam saatlerinde yeterli değildi. 
� Yetersizdi. 
 
(+Eş) YENĐ konutta “oturma odasında” doğal aydınlatma yeterli miydi? 
� Günün her saatinde yeterliydi 
� Sabah veya akşam saatlerinde yeterli değildi. 
� Yetersizdi. 
 
(+Eş) GELENEKSEL konutta KONUT ĐÇĐ gürültü kaynaklı bir rahatsızlıklar nelerdir? 
� Yan-alt-üst komşunun su ve pissu tesisat sesi.  
� Yan-alt-üst komşunun çamaşır-bulaşık makinesi, elektrik süpürgesi sesi.  
� Yan-alt-üst komşudaki aile bireyleri ve çocuk sesleri 
� Yan-alt-üst komşudaki radyo-Tv-müzik sesleri 
� Yan-alt-üst komşudaki tadilat sesleri 
Diğer [                                                                 ] 
 
(+Eş) YENĐ konutta KONUT ĐÇĐ gürültü kaynaklı bir rahatsızlıklar nelerdir? 
� Yan-alt-üst komşunun su ve pissu tesisat sesi.  
� Yan-alt-üst komşunun çamaşır-bulaşık makinesi, elektrik süpürgesi sesi.  
� Yan-alt-üst komşudaki aile bireyleri ve çocuk sesleri 
� Yan-alt-üst komşudaki radyo-Tv-müzik sesleri 
� Yan-alt-üst komşudaki tadilat sesleri 
Diğer [                                                                 ] 
(+Eş) GELENEKSEL konutta KONUT DIŞI gürültü kaynaklı bir rahatsızlıklar nelerdir? 
� Trafik gürültüsü 
� Sokaktaki çoçukların sesleri 
� Seyyar satıcı sesleri 
� Yakın bölgedeki inşaat-makine sesleri  
� Yakınlardaki ticari işletmelerin-dükkanların gürültüleri 
Diğer [                                                                 ] 
 
(+Eş) YENĐ konutta KONUT DIŞI gürültü kaynaklı bir rahatsızlıklar nelerdir? 
� Trafik gürültüsü 
� Sokaktaki çocukların sesleri 
� Seyyar satıcı sesleri 
� Yakın bölgedeki inşaat-makine sesleri  
� Yakınlardaki ticari işletmelerin-dükkanların gürültüleri 
Diğer [                                                                 ] 
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(+Eş) GELENEKSEL konutta otururken hava kirliliği problemi yaşadınız mı?   
� Evet   � Hayır  
 
(+Eş) YENĐkonutta otururken hava kirliliği problemi yaşıyor musunuz ?   
� Evet   � Hayır  
 
 
GELENEKSEL konutta yaz akşamlarında hava akımlarının (rüzgarın) rahatlatıcı etkisini 
hissedebiliyor muydu? 
� Evet   � Hayır [Sizce bunun nedeni………………………………….] 
YENĐ konutta yaz akşamlarında hava akımlarının (rüzgarın) rahatlatıcı etkisini  hissedebiliyor 
musunuz? 
� Evet   � Hayır [Sizce bunun nedeni………………………………..] 
 
(+Eş) Geleneksel konutla karşılaştırıldığında MODERN konutta malzeme ve yapım sisteminin 
neden olduğu rahatsızlıklar nelerdir? 
 
� Odalar arası ve/veya alt-üst katlar arası ses yalıtımı yetersiz. Yan odadaki konuşmalar duyulabiliyor. 
� Duvarlar ve tavan-döşeme çok ince ve yalıtımsız. Kışın soğuk, yazın ise sıcak oluyor.  
� Pencereler ve balkon kapıları gerekenden çok büyük. Bu durum, yaz aylarında ortamın daha fazla 
sıcak-bunaltıcı; kış aylarında ise soğuk olmasına neden oluyor.   
� Yazın sıcak girmesin diye perdeleri kapatamıyoruz. Tepe penceresi olmadığından da karanlık oluyor.  
� Eski konutta avluya su serpip ferahlama olanağı vardı.Yeni konutta böyle bir imkan yok. Bunalıyoruz. 
� Yeni konutta yüksek sıcak hava nedeniyle havadaki nem seviyesi çok düşüyor. Bunaltıcı oluyor.  
 
(+Eş) Yenişehir’deki konutlar Mardin’in iklimine uygun yapılıyor mu?  
 Evet  �    Hayır �         Hayırsa. Nedenini belirtiniz.  
[                                                                                                                                                                  ] 

c. Mekansal Uygunluk Yönüyle Sorgulama: 
 
(+Eş) YENĐ konutta evinizin plan düzeninden memnun olmadığınız noktalar nelerdir?  
� Odaların salona açılması yanlış. Bağımsız olmalı.   
� Wc veya Banyo’ların yeri yanlış.  
� Odaların yeri yanlış. Diğer mekanlardan odalara çok gürültü geliyor.  
� Balkonların boyutları çok dar ve yetersiz. 
� Balkonların üstleri ve yanları açık. Kapalı olmalı. 
� Mutfak dar veya küçük. 
� Mutfak şekil olarak kullanışsız yapılmış ve/veya evdeki yeri yanlış.  
� Mutfağın yönü yanlış. Aşırı sıcakta bunaltıcı oluyor.  
� Balkonların yeri yanlış. Yazın bunaltıcı oluyor. 
� Balkonların yeri yanlış. Mahremiyet düşünülmemiş.       
� Salon veya odaların yönü yanlış. Yazın bunaltıcı veya kışın çok soğuk.  
� Salon veya odalar arka cephede. Manzara yok.   
� Salon veya odalar arka cephede. Mahremiyet düşünülmemiş.  
� Oda, ve/veya salon ve/veya banyo ilişkisinde mahremiyet düşünülmeli.   
� Daire girişlerinde yan daire ile mahremiyet düşünülmeli.  
� Sıcaklarda ısı korunumsuz dairede durmak çok bunaltıcı. Buna karşın dairenin teras, eyvan gibi açık 
alanlarla ilişkisi yok.  
� Daire tek yöne bakması nedeniyle sıcak havada rüzgar elde edilmiyor.  
� Konut tasarlanırken bizim düşüncemiz alınmıyor. Biz olanı seçmek zorunda kalıyoruz.  
Diğer [                                                                                                    ] 
 
(+Eş) GELENEKSEL konutta evinizin plan düzeninden memnun olmadığınız noktalar nelerdir?  
 � Oturma/misafir Odasının boyutları yeterli değil.  
� Oturma odası veya odaların yönü yanlış. Yazın bunaltıcı veya kışın çok soğuk.  
� Mutfak dar veya küçük. 
� Mutfak şekil olarak kullanışsız yapılmış ve/veya evdeki yeri yanlış.  
� Wc veya Banyo’ların yeri yanlış.  
� Oda, ve/veya salon ve/veya banyo ilişkisinde mahremiyet düşünülmeli.   
Diğer [                                                                                                    ] 
 
 
 
 



 427 

(+Eş) YENĐ konutun bulunduğu apartmanla ilgili memnun olmadığınız noktalar nelerdir?  
� Konutlar aşırı sıcaklar nedeniyle çok katlı olmamalı. Asansörler yazın bunaltıcı. Arıza yaptığında 
içerisi dayanılmaz hale geliyor veya daireye erişim yaya olarak eziyet verici.  
� Apartman bahçesi yazın kavruluyor. Oturacak gölgelik alanlar yok. Yaşlılar sıcaktan evde de 
duramıyor. Çaresiz kalınıyor.  
� Apartman bahçesi m2 olarak çoçuk alanı için yeterli değil.  
� Apartman bahçesi yazın kavruluyor. Çoçuklar için oynayacak gölgelik alanlar yok.  
� Yazın otopark alanlarında otolar kavruluyor. Arabalar için gölgelik alanlar yok. Gerektiğinde otoyu 
kullanabilmek mümkün olmuyor.  
� Konutlar mahremiyet nedeniyle çok katlı olmamalı.  Dar asansörler rahatsız edici.  
 
 (+Eş) GELENEKSEL konutun bulunduğu yakın çevre ile ilgili memnun olmadığınız noktalar 
nelerdir?  
� Sokaklar çok dar ve merdivenli. Yorucu oluyor. 
� Sokaklar çok dar ve merdivenli. Yangın veya cankurtaran giremiyor. 
� Çocuk oyun alanları yok. 
� Spor alanları yok.  
� Park, bahçe gibi açık alanları yok.  
 
(+Eş) Sizce bir konut yapısında yatak odası, mutfak ve banyo-wc dışında hangi mekanlar 
olmalıdır? Öncelik Sırasını Belirtiniz. 
[  ] Misafir Odası    [  ] Salon 
[  ] Avlu    [  ] Misafir banyo ve wc’si 
[  ] Revak    [  ] Eyvan 
[  ] Kiler      [  ] Dam 
[  ] Balkon   [  ] Teras 
Diğer[                                  ] 
 
(+Eş) YENĐ konutta günlük yaşamda en çok hangi mekanları kullanırsınız? Öncelik Sırasını 
Belirtiniz. 
[  ] Misafir Odası (yoksa çarpı koyunuz)   [  ] Salon 
[  ] Oda      [  ] Banyo ve/veya Wc 
[  ] Mutfak      [  ] Balkon 
[  ] Kiler        [  ] Teras (yoksa çarpı koyunuz) 
 
(+Eş) GELENEKSEL konutta günlük yaşamda en çok hangi mekanları kullanırdınız? Öncelik 
Sırasını Belirtiniz. 
[  ] Oda   [  ] Eyvan 
[  ] Teras    [  ] Avlu 
[  ] Revak   [  ] Dam 
[  ] Đşlik     [  ] Sokak kapısı önü 
Diğer [                                  ] 
 
(+Eş) GELENEKSEL konutun en çok hangi mekanlarını seversiniz? Öncelik Sırasını 
Belirtiniz. 
[  ] Oda   [  ] Eyvan 
[  ] Teras    [  ] Avlu 
[  ] Revak   [  ] Dam 
[  ] Đşlik     [  ] Sokak kapısı önü 
Diğer[                                  ] 
 
(+Eş) GELENEKSEL konutun, manzarasını nasıl değerlendirirsiniz? 
Çok iyi  �       Đyi �       Fena değil  �       Kötü  �       Çok kötü  �     
 
(+Eş) MODERN konutun, manzarasını nasıl değerlendirirsiniz? 
Çok iyi  �       Đyi �       Fena değil  �       Kötü  �       Çok kötü  �     
 
d. Kültürel Uygunluk Yönüyle Sorgulama: 
(+Eş) YENĐ konut geleneklerinize uygun yaşam biçimi sunuyor mu?  
Evet  �    Hayır �    
Hayırsa nedenini belirtiniz 
 
� Düğün, nişan, bayram, sünnet ve taziye gibi tören ve kutlamalar için uygun mekanlara sahip değil.  
� Konutlarda konut içi mahremiyet yetersiz. (misafir-ev halkı, ev halkı içindeki ebeveyn-çocuklar) 
� Konutlarda konut dışı mahremiyet yetersiz. (pencerelerin birbirine bakması, balkonda karşılıklı seyir) 
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� Yetersiz ve niteliksiz komşuluk ilişkileri 
� Geleneksel yiyecek üretimi ve depolaması için yeterli alan yok 
� Günlük dini ibadetlerimiz için uygun mekanlara sahip değil.  
� Komşu kabul ve yiyecek üretimi gibi ortak işler yapabilmek için yeterli mekan yok.  
 
Belirtiniz 1-[                                                                                                                                      ]  
Belirtiniz 2-[                                                                                                                                      ] 
Belirtiniz 3-[                                                                                                                                      ] 
 
 (+Eş) Geleneksel konutta sizi en çok etkileyen, özlem duyduğunuz özellik nedir? 
 Öncelik Sırasını Belirtiniz. 
[  ] Eyvan ve revaktaki gölgeli alanlar      [  ] Manzara 
[  ] Yazın damda uyumak           [  ] Avluda yaşam 
[  ] Komşuluk ilişkileri        [  ] Düğün, bayram kutlamaları 
[  ] Geniş aile ilişkileri        [  ] Yöresel yiyecekler hazırlanması 
[  ] Sokakta sohbet         [  ] Dışarı karşı Mahremiyet 
 
Belirtiniz 1-[                                                                                      ]    
Belirtiniz 2-[                                                                                      ]     
 
(+Eş) YENĐ konut GENEL OLARAK yaşam biçimi yönü ile geleneklerinize ve kültürünüze 
uygunluğu tatmin edici mi?  
Çok tatmin edici �       Tatmin Edici �       Đdare ediyor �      Tatmin etmiyor �      Hiç Tatmin etmiyor. �           
 
(+Eş) Geleneksel yerleşimde yaşarken  kendinizi oraya ait hissediyor muydunuz?       
 Evet  �          Hayır �    
 
(+Eş) Yenişehir’de kendinizi buraya ait hissediyor musunuz?      
 Evet  �         Hayır �    
 
(+Eş) Düzenli bakım, temizlik ve restorasyon için yeterli parasal kaynağınız olsa, Yenişehir’de 
yaşamayı tercih eder miydiniz?    
Evet  �    Hayır �    
Evetse nedenini öncelik sırasına göre belirtiniz  
1-[                                                                                    ] 
2-[                                                                                    ] 
3-[                                                                                    ] 
 
(+Eş) Yakın-uzak gelecekte evinizi değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Evet  �    Hayır �    
Evetse, nasıl ve nerede bir eve taşınmayı planlıyorsunuz? [                                                           ] 
 
(+Eş) Yaşantınızı ekonomik koşullar dışında bir değerlendirme yaparsanız GELENEKSEL 
yerleşimde genel olarak mutlu hissediyor muydunuz?  
Çok mutluyduk  �    Mutluyduk �    Fena sayılmazdı �  Mutlu değildik �   Hiç mutlu değildik �    
 
(+Eş) Yaşantınızı ekonomik koşullar dışında bir değerlendirme yaparsanız MODERN konutta 
genel olarak mutlu hissediyor musunuz?  
Çok mutluyduk  �    Mutluyduk �    Fena sayılmazdı �  Mutlu değildik �   Hiç mutlu değildik �    
 
e. Evin Diğer Kullanıcılarına Uygunluk Yönüyle Sorgulama: 
(+Eş) Geleneksel Konutta Çocuklar nerede oynardı? Önceliğe göre belirtir misiniz? 
Evde [  ]              Sokakta [  ]           Diğer [                                                 ]  
 
(+Eş) YENĐ Konutta Çocuklar nerede oynar? Önceliğe göre belirtir misiniz? 
Evde [  ]              Sokakta [  ]           Diğer [                                                 ]   
 
 (+Eş) Yeni konutta çocuklar güven içinde sokakta oynuyor mu?    
Evet � Hayır �    
Bunun nedeni ne olabilir. 
 
� Mahalle eski yerleşime göre daha güvenilir. 
� Mahalle-çevre güvenilir değil.  
� Yakında başka oyun alanı planlanmamış.  
� Sokaklar fiziksel olarak emniyetli değil. Altyapı için açılan çukurlar tehlike verici.    
� Diğer [                                                                                              ] 
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(+Eş) Geleneksel konutta çocuklar güven içinde sokakta oynar mıydı?  
Evet  �    Hayır �    
Bunun nedeni ne olabilir. 
 
� Mahalle-çevre güvenilir değildi. 
� Taşıt trafiği yoktu. 
� Mahalle güvenilirdi. Komşular tanıdıktı.  
� Sokaklar fiziksel olarak emniyetliydi. Çocuklara zarar gelmezdi.   
� Diğer [                                                                                              ] 
(+Eş) Geleneksel konut yaşlılara uygun yaşam biçimi sunuyor mu?   
 Evet  �    Hayır �    
Bunun nedeni ne olabilir. 
 
� Merdivenli sokaklar onlar için yorucu oluyordu. 
� Evin fiziksel konforu ile yaşlılar için daha kötüdür.  
� Yaşlılar evin avlu ve teras gibi açık mekanlarında daha iyi vakit geçirebiliyordu.  
� Onların zaman geçirmeleri için  evde sürekli bir uğraş oluyordu. 
� Yaşlılar yazın eyvan, teras ve avlularda sıcaktan daha az etkileniyordu.   
� Yazın çarşıya giderken abbara ve evlerin avlu duvarlarının gölge alanları yardımcı oluyordu. 
� Diğer [                                                                                              ] 
 
(+Eş) YENĐ konut yaşlılara uygun yaşam biçimi sunuyor mu?   
Evet  �    Hayır �    
Bunun nedeni ne olabilir. 
 
� Yakın bir marketten fazla yorulmadan alışveriş yapabiliyorlar. 
� Evin konforu yaz-kış klima ve ısıtıcılarla ile yaşlılar için daha iyi.  
� Apartmandaki yüksek merdivenler yaşlılara uygun değil. 
� Yaşlıların vakit geçireceği bir uğraş için ayrılmış bir alan yok.  
� Yazın apartman dışında sıcaktan etkilenmeden oturabilecek bir yer yok.    
� Çarşıya giden sokaklar yazın çok bunaltıcı oluyor.  
� Evin manzarası olmadığı için evde oturmak canları sıkılıyor. 
� Diğer [                                                                                              ] 
 
(+Eş) Geleneksel konut çocuklara uygun yaşam biçimi sunuyor mu?  
Evet  �    Hayır �    
Bunun nedeni ne olabilir. 
 
� Onları büyük evde kontrol etmek zor. 
� Onların oyun oynayabileceği parklar ve spor alanları yok.  
� Komşu şikayeti olmaksızın özgürce koşturabiliyorlardı. 
� Açık ve yarı açık alanlarda ruhsal yönden bunalmadan oyun oynayabiliyordu.  
� Bizim tanıdığımız-güvendiğimiz komşuların çocukları ile sokakta oynuyorlardı. 
� Diğer [                                                                                              ] 
 
YENĐ konut çocuklara uygun yaşam biçimi sunuyor mu?    
 Evet  �    Hayır �    
Bunun nedeni ne olabilir. 
 
� Onlar küçük evde gözümüzün altında.  
� Burada kendilerine ait bir odaları var. 
� Yeni semtte onlar için çocuk parkları ve spor alanları var. 
� Onların oyun oynayabileceği parklar ve spor alanları yok.  
� Komşu şikayeti nedeniyle evde özgürce koşturamıyorlar. 
� Açık ve yarı açık alanlar olmadığından  ruhsal yönden evde bunalıyorlar. 
� Bizim tanımadığımız-güvenmediğimiz komşuların çocukları ile sokakta oynuyorlar. 
� Diğer [                                                                                              ] 
Geleneksel konut (varsa) fiziksel engelli aile bireylerine uygun yaşam biçimi sunuyor muydu?    
Evet  �                 Hayır �    Bunun nedeni ne olabilir. 
 
� Evet-Teras, avlu ve eyvan gibi açık ve yarı açık alanlarda ruhsal yönden daha mutlular. 
� Evet-Yazın, teras, avlu ve eyvan gibi açık ve yarı açık alanlarda fiziksel konfor bakımından daha 
mutlular. 
� Evet-Manzara onları daha mutlu kılıyor. 
� Hayır-Konut içindeki merdiven işlerinde başkalarına bağımlı kılıyor. 
� Hayır-Sokaklardaki yokuşlar ve merdivenler onlar için engel.  
� Diğer [                                                                                              ] 
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YENĐ konut (varsa) fiziksel engelli aile bireylerine yaşlı, engelli uygun yaşam biçimi sunuyor 
mu?  
 Evet  �                Hayır �    Bunun nedeni ne olabilir. 
 
� Evet-Evin konforu yaz-kış klima ve ısıtıcılarla ile engelliler için daha iyi.  
� Evet-Çarşıya erişimleri daha kolay. 
� Hayır-Mevsim şartları nedeniyle kapalı alanlara bağımlı kalmak mutsuz ediyor.  
� Hayır-Apartmandaki merdivenler onları eve bağımlı kılıyor.  
� Hayır-Eve bağımlı kılan engelli manzaranın da eksikliğinde mutsuz oluyor.  
� Hayır-Sokaklardaki yüksek kaldırımlar ve tehlikeli trafik büyük sorun. 
� Diğer [                                                                                              ] 
 
f. Estetik Değerleri Karşılama Yönüyle Sorgulama: 
 
(+Eş) GELENEKSEL konut GENEL OLARAK estetik yönden tatmin edici mi?  
Çok tatmin edici �       Tatmin Edici �       Đdare ediyor �      Tatmin etmiyor �      Hiç Tatmin etmiyor. �           
 
(+Eş) YENĐ konut GENEL OLARAK estetik yönden tatmin edici mi?  
Çok tatmin edici �       Tatmin Edici �       Đdare ediyor �      Tatmin etmiyor �      Hiç Tatmin etmiyor. �           
 
(+Eş) Yenişehir’deki eviniz estetik yönden sizi tatmin etmiyorsa nedenini belirtiniz?   
� Çok çirkin bir mimarisi var.   
� Yap-sat amacıyla düşünülmeden yapılmış. Ayrıca, bu amaçla ucuz malzeme kullanılmış. 
� Mardin’e uygun bir mimarisi yok. Eski evler daha estetik.  
� Konutlar sadece ticari amaçla yapılıyor. Estetik düşünülmüyor.  
Diğer [                                                                                                                                    ] 
 
(+Eş) GELENEKSEL konutunuzun olduğu mahalle dokusu estetik yönden sizi tatmin ediyor mu? 
Çok tatmin edici �       Tatmin Edici �       Tatmin etmiyor �      Hiç Tatmin etmiyor. �           
 
(+Eş) YENĐŞEHĐR mahalle dokusu estetik yönden sizi tatmin ediyor mu? 
Çok tatmin edici �       Tatmin Edici �       Tatmin etmiyor �      Hiç Tatmin etmiyor. �           
 
(+Eş) YENĐŞEHĐR mahalle dokusu estetik yönden genel olarak sizi tatmin etmiyorsa? 
 
� Ticari anlayışla yapılmış çirkin apartman yapılarından oluşuyor. 
� Mahalle iyi planlanmamış. Araç yolu ve apartmandan başka bir şey yok. 
� Ticari binalar çok fazla. Gürültü ve kargaşa var. 
� Monoton şekilde yer gök apartman. Yeşillik, ağaç, park yok. 
Diğer [                                                                                                                ] 
 
(+Eş) YENĐ konutla GELENEKSEL konutunuzun pencere, kapı gibi yapı elemanlarını  
karşılaştırırsak hangisi size daha estetik geliyor?  
  
PENCERELER       � Geleneksel Konut         � YENĐ Konut          
DAĐRE ĐÇ KAPILARI    � Geleneksel Konut         � YENĐ Konut          
APARTMAN DIŞ KAPISI/    � Geleneksel Konut         � YENĐ Konut          
AVLU KAPISI 
BALKON/TERAS KORKULARI   � Geleneksel Konut         � YENĐ Konut          
ODA TAVAN FORMU    � Geleneksel Konut         � YENĐ Konut          
 
 (+Eş) Yenişehir’deki konutunuzun cephesinde kullanılan malzemenin ne olmasını isterdiniz? 
Öncelik sırası ile belirtiniz.  
� Taş Kaplama   
� Cam ve Alüminyum profil ile Giydirme Cephe 
� Tuğla Kaplaması  
� Granit veya mermer kaplaması   
� Dekoratif Sıva 
� Amerikan Sliding-Pvc Yalı Baskı   
� Taraklı Mozaik Kaplaması  
Diğer [                                                        ] 
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EK-6 Yeni ve geleneksel konut inceleme ve gözlem için kontrol listeleri 
 
GELENEKSEL konutun “mekan düzenlemesi” olarak incelenmesi: 
 
� Geleneksel konutun yer aldığı parselle ilişkisi nedir ? (Ayrık/Bitişik; yan-ön ve arka bahçe 
mesafeleri) 
 
� Geleneksel Evdeki kapalı-yarı açık ve açık mekan-eylem ilişkileri belirlendi mi? (Mümkün 
olduğunda, önceden temin edilebilecek planlarla)  
 
� Geleneksel konuttaki mekanlar, evin tefrişleri ile incelendi mi? Resimlerle belgelendi mi?  
 
� (Girilebilen ve sonraki kullanıcılar tarafından değiştirilmemiş) geleneksel konuttaki mutfak, 
wc, banyo mekanlarının m2, malzeme gibi konfor şartları ve varsa kullanımdaki kültürel 
yansımalar ile saptanıp resimle belgelendi mi? 
 
� Geleneksel konutun geçmişteki kullanımını gösteren eski resimler varsa, bunların tez 
amacıyla kullanımına izin istendi mi? Özellikle dinsel tören ve düğün gibi kutlamalar ile 
mekan kullanımı belgelenmeye çalışılacak. 
 
� Konuta sokaktan ulaşım ve avlu girişleri mahremiyet yönüyle değerlendirildi mi? 
(resimlerle tespit) 
 
� Geleneksel konut, güvenlik yönü ile değerlendirilecek. (Yüksek avlu duvarı gibi) alınan  
önlemler resimlendi mi? 
 
� Sokakta oynayan çocuk var mı?  Çocuk oyun alanı ve sokak ilişkisi, güvenlik boyutu ile 
gözlemlenecek. 
 
� Fiziksel engelli için konut girişleri, diğer katlara ulaşımı ve (merdivenli) sokakları 
gözlemlendi mi? 
 
�  Hatırlıyorlarsa geleneksel konutu inşa eden ustaların adları soruldu mu?  
 
� Geleneksel konutun şehirle, kentsel mekanlarla, doğa ile ilişkisi incelendi mi? 
 

Fiziksel konfor yönü ile incelenmesi: 
 
� Anket yapılan tüm girilebilen geleneksel konutların yönü pusula ile saptandı mı? 
 
� Bina kabuğunu oluşturan yapı malzemeleri ve detayları:  
Yığma sistem+taş duvar;                        kalınlığı: 
 
�(Girilebilen) geleneksel konuttaki eyvan kapatılması gibi fiziksel konfor temin etmek için 
değişikliklerin varlığı sorgulanacak, resimlerle belgelenecek. Bu tip eyvanları yönü saptandı 
mı? 
 
� Konut içi ve dışındaki gürültü seviyesi gözlendi mi? Bu konudaki düşünce yazılacak. 
 
� Konut içindeki aydınlık seviyesi gözlendi mi? Bu konudaki düşünce yazılacak.  
1. Yeterli  2. Loş  3. Aşırı aydınlık-göz kamaşmasına neden oluyor.  
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� Konutların sahip oldukları doğal olmayan ısıtma ve soğutma gereçleri tespit edildi mi? 
Özellikle klima kullanımı not alınacak ve resimle. 
 
� Günün değişik saatlerinde gölge olan mekanlar resimlerle tespit edilecek.  
 
 
YENĐ konutun “mekan düzenlemesi” olarak incelenmesi: 
 
� YENĐ konutun içinde bulunduğu dokunun özellikleri: Sık, seyrek vs. 
 
� YENĐ konutun yer aldığı yer parçası eğimli midir? Eğimli ise araziye uyum sağlamış mıdır? 
Đstinat duvarı var mı? 
 
� YENĐ konutun yer aldığı apartmanın parselle ilişkisi nedir ? (Ayrık/Bitişik; yan-ön ve arka 
bahçe mesafeleri) 
 
� YENĐ evdeki kapalı-yarı açık ve açık mekan-eylem ilişkileri belirlendi mi? (Mümkün 
olduğunda, önceden temin edilebilecek planlarla)  
 
� Geleneksel evdeki kapalı-yarı açık ve açık mekan-eylem ilişkileri ailelerin kullanımı 
yönünden kullanıcılara soruldu mu? (Mümkün olduğunda, önceden temin edilecek planlarla) 
 
� YENĐ konuttaki mekan-eylem ilişkileri saptandı mı? (Belediyeden temin edilecek planı ile 
belgelenecek)  
 
� YENĐ konuttaki mekanlar, evin tefrişleri ile incelendi mi? Resimlerle belgelendi mi?  
 
� Planlardaki ilişki (gözlem yöntemi ile) mahremiyet ve olası kültürel yansımalar yönünden 
incelendi mi? 
 
� YENĐ konuttaki dış mekan yaşantısı (otopark, çocuk parkı, bahçe kullanımı vs. gözlenip 
resimlerle belgelendi mi? 
 
�  Hatırlıyorlarsa geleneksel konutu inşa eden ustaların adları soruldu mu?  
 
�  Daire içi resimlere ek olarak, apartman ve yakın çevresi (doku, manzara, sokakla ve diğer 
binalarla ilişkisi yönüyle) resimlendi mi?   
 
�  Evin manzarası-gördüğü yer fotoğrafla tespit edildi mi? (Evin içinden) 
 
� Apartman içi daireye ulaşım ve daire girişleri mahremiyet yönüyle değerlendirildi mi? 
(resimlerle tespit) 
 
� YENĐ konut, güvenlik yönü ile değerlendirilecek. (Demir korkuluk gibi) alınan  önlemler 
resimlendi mi? 
 
� Sokakta oynayan çocuk var mı?  Çocuk oyun alanı ve sokak ilişkisi, güvenlik boyutu ile 
gözlemlenecek. 
 
� Daire arka cephede midir?         � Evet         � Hayır 
 
� Fiziksel engelli için aparman girişleri, daireye ulaşımı ve sokakları gözlemlendi mi? 
 
� Geleneksel konutun şehirle, şehirsel mekanlarla, doğa ile ilişkisi incelendi mi? 
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Fiziksel konfor yönü ile incelenmesi: 
 
� YENĐ konut yapısının formu nedir? 
 
 1.Dikdörtgen-kare prizma 
 2.Parçalı yapıya sahip 
 
� Anket yapılan tüm YENĐ konutların yönü pusula ile saptandı mı? 
 
�  Bina kabuğunu oluşturan yapı malzemeleri ve detayları:  
 

1.  Betonarme+delikli tuğla duvar/gaz beton blok;  kalınlığı: 
2.  Yığma sistem+taş duvar;     kalınlığı: 
3.  Yığma sistem+tuğla duvar;  kalınlığı: 
4.  Diğer [                                                                                     ] 

 
� Konut arka cephe ise veya yan tarafları diğer apartmanlarca kapatılmışsa, doğal ışık ve 
rüzgar alma durumu kroki kesit ile gösterimi yapıldı mı?  
 
� YENĐ konutta iklime karşı bina yapıldıktan sonra geçici veya kalıcı önlemler varsa 
resimlerle belgelendi mi? 
 
� Kullanıcıların “YENĐ” konutta iklimsel etki nedeniyle kullanmayı tercih ettikleri odaların 
yönü pusula ile saptandı mı? 
 
� Konut içi ve dışındaki gürültü seviyesi gözlendi mi? Bu konudaki düşünce yazılacak. 
 
� Konut içindeki aydınlık seviyesi gözlendi mi?  
 
1. Yeterli  2. Loş  3. Aşırı aydınlık-göz kamaşmasına neden oluyor. 4.Diğer  
[                                                                ]Bu konudaki düşünce yazılacak.  
 
� Apartman binasını perdeleyen diğer binaların durumu resimlerle belgelenecek. Bu binalar 
yönü de belirtir kroki ile belirtildi mi? 
 
� YENĐ dairedeki yaşama odası-salon, oda, mutfak boyutu ve pencere boyutları kroki 
şeklinde saptandı mı? Resimlenecek.  
 
� Konutların sahip oldukları doğal olmayan ısıtma ve soğutma gereçleri tespit edildi mi?. 
Özellikle klima kullanımı not alınacak ve resimlenecek. 
 
� Günün değişik saatlerinde gölge olan mekanlar resimlerle tespit edilecek.  
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