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BATI ANADOLU KIRSAL YERLEŞMELERİNDE 1970 SONRASI İNŞA 

EDİLMİŞ NİTELİKLİ KONUT ÖRNEKLERİNDE YEREL VERİ 

KULLANIMI 

ÖZET 

Bu çalışmada, konut tasarımında “yer” kavramının nasıl ele alınması gerektiği 

araştırılmaktadır. Yer, mimari tasarım için temel bir veri kaynağı oluşturan ve tez 

kapsamında doğal ve kültürel olmak üzere iki ana başlık altında sınıflandırılan bir 

takım belirleyici unsurlar içerir. Bu sınıflandırmada, iklim, topoğrafya, yeraltı ve 

yerüstü kaynaklar doğal veriler olarak ele alınırken, aile ve gelenek yapısı, dini inanış 

ve yaşam tarzı, üretim biçimi ve ekonomik etmenler ve yerel kalıp dili de yere ait 

kültürel veriler olarak değerlendirilmiştir. Mimari üründen elde edilen estetik düzey 

ve anlamsal zenginlik, bu yerel verileri değerlendirerek ve bağlama duyarlı olarak 

yaratılmış tasarımın bir sonucudur. Öyle ki; mimarlık yapıtı anlamını, bulunduğu 

yerden almaktadır.  

Özellikle 20.yy da, modernizmin getirdiği olanaklar, gelişen teknoloji ve dolayısıyla 

üretim biçimleri ile birlikte, tüm dünyayı etkisi altına alan bir küresel mimarlık dili baş 

göstermiştir. Oluşan bu küresel mimarlık dili ile kentsel bağlamından beslenmeyen, 

yapıldığı coğrafyanın yerel özelliklerine değinmeyen mimari yapılaşmalar oluşmuştur. 

Evrensel modellerin yerelliği gölgede bırakmasını mümkün kılan modernizmin bir 

ayırt edici özelliği de konut, ikamet ve yerleşme biçimleri üzerinde, kültürel 

alışkanlıklardan ve yaşama biçimlerinden çok ekonomik ve politik gelişmelerin izinin 

bulunmasıdır (Bilgin, 1996). Modern mimarlığın rasyonalist ve purist ilkeleri, kendini 

tarihten ve bağlamdan soyutlaması, uluslararası gelişen mimari bir dil ile mimarlığın 

bütün coğrafyalar üzerinde benzer çözümler ve biçimler yaratması, zamanla 

eleştirilmeye başlanmış ve modern karşıtı eleştiriler cereyan etmiştir. Modern sonrası 

ilk kapsamlı eleştiriyi yapan Team 10, mimarlığı doğal ve fiziksel çevreyle, kültürel 

ve tarihsel geçmişle ilişkilendirmek gerektiği üzerinde durmuştur.  

Postmodernizm, modern mimarlığın ortaya koymaya çalıştığı rasyonel ve uluslararası 

mimarlığa bir tepki olarak doğmuş, modern mimarlıkta dışlanan tarihsel öğeler, 

postmodern mimarinin biçimlenmesinde öncü olmuşlardır. Geleneğin ve kültürün 

yeniden keşfine ve kentsel belleğe değinen postmodern mimari, simgesel değerler ile 

ön plana çıkmıştır. Ancak sergilenen tavır ile tarih ve gelenekler umarsızca kullanılmış 

ve ‘kitsch’ kavramı doğmuştur. Diğer taraftan yer kavramının algısı da değişmiş ve 

yine 2. Bölümde değinildiği üzere birden fazla bölgeselcilik anlayışı gelişmiştir. Bu 

anlayışlardan biri olan eleştirel bölgeselcilik, ne teknoloji ne de göndermeler 

düzeyinde hiçbir şeye kapalı kalmadan çağdaş, yer-yönelimli kültürün geliştirilmesi 

için çaba harcar. Bu yönüyle, eleştirel bölgeselcilik bu çalışmanın ilkesel bakış açısını 

destekleyen önemli bir kavramdır.  

Türkiye’de konuta dair çözülmesi gereken birçok sorun vardır. Bu sorunlardan biri 

mimarların büyük çoğunluğunun mimarlık denemeyecek kalıplaşmış, birbirinin aynı 

özellikte, çevreye ve kültüre dair hiçbir veriyi değerlendirmeyen projeler 

üretmeleridir.  Çok az sayıda mimar konut projeleri üretirken mimarlığın kendisi ve 

projenin bağlamına dair kaygılar taşımaktadır.  Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kurulumundan bu yana mimari alandaki tarihsel spektrum incelendiğinde mimarlıkta 

bölgeselciliğin, 1930’larla birlikte başladığını, ancak gerçek anlamda bir tarih 

bilincinin 1970’lerden sonra uyandığını ifade edebiliriz. Çünkü 1970’lere 
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gelindiğinde, tüm dünyada, toplumların geçmişte oluşturdukları kültür ürünlerinin 

korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere miras olarak aktarılması, onlarla birlikte 

uyumlu yeni mimari çevrelerin yaratılması düşünceleri yeniden gündeme gelmiştir. 

Sorunun temelinde birçok toplumda ortaya çıkan kimliksiz, kişiliksiz, geçmişin 

birikimlerinden soyutlanmış ve özellikle de sürekliliği olmayan kültürel oluşumun 

mimari çevreye çarpık bir biçimde yansıması yatmaktadır (Şener, 1990). Dolayısıyla 

bu yıllar yerelliğin ulusallıktan öte olduğunun anlaşıldığı yıllardır. Mimarlıkta 1970 

sonrası dönemi, herşeyden çok bir çeşitlilik ve arayış dönemi olarak algılanmalıdır 

(Güzer, 1996).  Bu bakımdan tez çalışmasında 1970 yılından sonra inşa edilen konut 

projeleri ele alınmıştır. Tez kapsamında işlenen kuramsal çerçeve ile ilişkilenen çağdaş 

mimarilerin örneklenmesinde, özgün dokusunu günümüze kadar muhafaza edebilmiş, 

doğal ve kültürel verileri ile günümüzde çağdaş yapıları yönlendirmiş Batı Anadolu 

coğrafyası kırsal yerleşmeleri çalışma alanı olarak belirlenmiştir.  

Bu çalışmanın temelini oluşturan çağdaş konut mimarisinde yerel veri kullanımı,  

yaratıldığı çağın ve çevrenin sunduğu teknik, malzeme ve bilgi birikimi ile 

kullanıcısının ihtiyaçlarına göre biçimlenen; yaşam tarzını, toplumsal ilişkilerini, 

inanış ve geleneklerini en yalın biçimde ortaya koyan mimariyi oluşturmayı amaçlar. 

Bundan yola çıkarak nitelikli konutlarda yerel veri kullanımının değerlendirilmesi 

konulu bu tez çalışması, çağdaş konutta yerel veri kullanımını değerlendirebilmek 

adına bir nitelik belirlemiştir. Bu nitelik; 

 Yerel verileri akılcı bir şekilde değerlendirme, 

 Bulunduğu çevreye saygılı yaklaşımı ile bağlamla diyalog kurabilme, 

 Konut kültürüne getirdiği yenilikçi bakış açısı ile geleneksel ve çağdaşı 

buluşturabilme, 

 Ve bu yönleri takdir edilerek ulusal/uluslararası bir ödüle hak kazanmış olma,  

 Veya Türkiye’deki mimarlık seçkilerine (çevrim içi veya basılı) girmeye hak 

kazanmış olma özellikleri ile tanımlanmıştır.  

Bu bağlamda, Batı Anadolu coğrafyasında yer alan ve inşa edilme tarihlerine göre 

sıralanan dokuz adet konut projesi, malzeme, konstrüksiyon, plastik ifade, işlev ve 

işlevler arası ilişkiler bakımından analiz edilmiştir. Doğal ve kültürel verilerin mekâna 

somut ve soyut aktarımları irdelenmiştir. Sonuç olarak bu projelerin hangi yerel 

verileri nasıl değerlendirdikleri ve yerel veri kullanımlarının konuta kattığı anlamlar 

ayrı ayrı ve karşılaştırmalı olarak tablolar halinde ifade edilmiştir.  

 



xix 

 

THE USE OF LOCAL DATA IN QUALIFIED SAMPLES OF HOUSING 

BUILT AFTER 1970 IN THE RURAL SETTLEMENTS OF WESTERN 

ANATOLIA 

SUMMARY 

In this work, an investigation is made into how to approach the concept of ‘place’ in 

housing design. A ‘place’ contains some defining elements as a data source for 

architectural design, which is classified under two main titles within the scope of the 

thesis. One of them is natural data and the other one is cultural data. Climate, 

topography, subterranean and above ground sources are discussed as natural data. On 

the other hand, the nature of family and tradition, religious beliefs and lifestyles, 

production methods and economic factors and local architectural character are 

discussed as cultural data. The aesthetic level and the enriched meaning that is obtained 

with architectural product is a result of design that uses local data and evaluates 

contextual situations. Therefore, an architectural product takes its meaning from its 

context. 

Particularly in the 20th century, due to opportunity presented by modernism, 

developing technology and production techniques, a global architectural style occurred 

that affected the whole world. As a result of this global architectural style, architectural 

products generally made no mention of the characteristics of the local context. A 

distinguishing feature of modernism is that of being under the influence of economic 

and political development more than the residents’ cultural practices and lifestyles 

(Bilgin, 1996). Modern architecture is isolated from history and context with its 

rationalist and purist principles. Also because of international style, similar forms and 

solutions occurred around the world. Therefore, criticism began against modernism. 

Team 10, the group of architects who made the first comprehensive critic against 

modernism, emphasized the need for connection between architecture and natural, 

cultural and historical backgrounds.   

Postmodernism was born as a result of the reaction to the rational and international 

architecture of modernism. The historical items excluded in modern architecture 

played a leading role in the shaping of postmodern architecture. The postmodern 

architecture that is focused on the rediscovery of tradition and urban memory draws 

attention using symbolic values. However, this attitude of using the historic and culture 

created the notion of ‘kitsch’. On the other hand, the perception of the concept of place 

has also changed. Again, as mentioned in the 2nd Chapter, the understanding of 

regionalism has evolved more than one architectural approach. One of these 

approaches is critical regionalism, which strives to develop contemporary and place-

oriented culture without staying closed to either the level of technology or the cultural 

references. With this aspect, critical regionalism is an important notion that supports 

the principled perspective of this study.      

In Turkey, there are many problems to be resolved about housing. One of them is that 

most architects work on housing projects with the logic of building to sell. This logic 

makes final products in different parts of the country similar to each other and not 

reflective of local data. Only a few architects concern themselves with the context of 

a project and the architecture itself while producing a housing project.  When the 

historical spectrum is examined in the field of architecture since the establishment of 

The Republic of Turkey, regionalism in architecture began in the 1930’s, however the 
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real sense of the history of consciousness awoke after the 1970’s. These are the years 

that people began to understand the enriched meaning of locality as opposed to 

nationality. In this regard, the focus of this thesis is on housing projects built after 

1970. 

In the sampling of contemporary architecture related to this conceptiul framework, the 

rural settlements of Western Anatolia determined as workspace where has been 

preserved the original tissue until today and guided housing design with its natural and 

cultural data. Housing type was discussed to evaluate the use of local data on behalf 

of the conceptiul framework of the study. Because; 

 All cultures and groups have houses to enable them shelting in the manner, 

 For being possible to comparison and to arrive generalization because of the 

housing of constituting a large potion of the original settlements. 

The use of local data in contemporary residential architecture, which forms the basis 

of this study, aims to create architecture that is formed with technical, material and 

knowledge of the environment and is formed according to needs of user. Based on this, 

the work is subject to a qualification in order to evaluate the use of local data in 

contemporary dwellings. This qualification defined the properties as follows: 

 Rational evolution of the local data, 

 To establish a dialogue within the context of a respectful approach to the 

residing environment. 

 Supposed to go into the traditional and contemporary with an innovative 

perspective towards housing culture, 

 And appreciating that these aspects are entitled to national/international award 

 Or to be eligible to enter the outstanding architecture in Turkey (online or 

printed).  

In this context, nine housing projects, sorted according to the date of construction, 

were analysed for the relevance of and relationship between material construction, 

plastic expression and function. The projects are: 

 1971- Gürel Summer House  - 1989 Aga Khan Award for Architecture 

 1971- Nail Çakırhan House  - 1983 Aga Khan Award for Architecture 

 1987- Demir Holiday Villages - 1992 Aga Khan Award for Architecture 

 1999-Selışık Hausemann House - 2000 Koleksiyon Architecture Almanac 

 2001- B2 House - 2004 Aga Khan Award for Architecture 

 2013- Gümüşsu Houses - 2016 Turgut Cansever National Award for 

Architecture 

 2013- T House  - 2015- Arkitera Architectural Awards, 2016 National 

Architectural Award 

 2015- Barbaros House - 2016 Turkey Architecture Almanac 

 2015- Mehmet- Ayşe Sungar House - 2016 Turkey Architecture Almanac. 
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The tangible and intangible transfers of natural and cultural data to the space have been 

analysed. Consequently, an evaluation of using the local data in which housing design 

and the comparison of this is presented in the form of tables.    
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1.  GİRİŞ  

“Yaradılışın kaçınılmaz, en bariz gerçeklerinden bazısı şunlar: dünyanın öyle yerleri 

var ki, orada tahta yok. Öyle yerleri var ki, orada taş yok. Kimi yerleri sıcak, kimi 

yerleri soğuk. Siz binayı taşın bulunduğu yerde taşla, tahtanın bulunduğu yerde 

tahtayla, sıcağın olduğu yerde sıcaktan, soğuğun olduğu yerde soğuktan korunacak 

şekilde yapacaksınız. Bunların hepsi İlahi iradeye uyumun sonuçları…” (Cansever, 

1997). 

 ‘Yer’ e ait doğal ve kültürel verilerin, güncel konut tasarımlarında nasıl 

değerlendirileceğini araştırmayı hedefleyen bu tez, ‘yer’ kavramının tarafsız ve nesnel 

olarak ele alınması gereken bir olgu olduğu üzerinde durur. Yer; iklimi, topoğrafyası, 

yeraltı ve yerüstü kaynakları ve üzerinde yaşayan halkın kültürel alışkanlıkları ve 

birikimleri ile birlikte mimarlık için temel bir veri kaynağıdır.  

İnsan doğa şartlarından korunmak ve barınma ihtiyacını giderebilmek için tarih 

boyunca bir mekân gereksinimi duymuştur. Mimarlık, en basit anlamıyla; ihtiyaç 

duyulan bu mekânları, binaları tasarlama, kurma sanatı ve bilimidir (Hasol, 2014). 

Tarih boyunca, mimarlığa dair bir eğitim görmemiş fakat kırsal kesimde inşa 

faaliyetlerini icra eden ve “usta” olarak adlandırılan kişilerce, doğal çevreye uyumlu 

birçok yapı inşa edilmiştir. Malzemesi ağırlıkla taş, toprak ve ahşap olan bu geleneksel 

yapı ve yerleşmeler, kentli insanın üslup baskılarından ve yaşadığı değişim 

süreçlerinden uzakta, yöre insanının doğa olaylarını yıllarca gözlemleyerek elde ettiği 

deneyim ile oluşmuştur. Yapı ustalığı yoluyla üretilen bu mimari, yerel mimarlık, 

yöresel mimarlık, vernaküler mimarlık, halk yapı sanatı, geleneksel mimarlık vb. 

birçok isimle adlandırılmıştır. 

Esasen geleneksel yapılar, gerek sanat tarihi gerekse de mimarlık kuram ve tarihi 

çalışmalarında uzun süre gündeme gelememiştir (Eyüce, 2005). Bunun en önemli 

nedeni, geleneksel mimari ürünlerin mimarlık yapıtı olarak kabul edilmemiş olmasıdır. 

Ancak yakın geçmişte, ilkel insanların da çağdaş insanlar kadar akılcı düşündüğüne 

işaret eden bazı düşünürler, insanın unutulmuş veya önemsenmemiş olan gelenekleri 
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ele alıp sürdürebileceğini öngörmüşlerdir. Bu bakımdan, modern yapılaşmanın 

ulaşamadığı vaatleri karşısında, insanın kendi fıtratı doğrultusunda yapılaşması 

konusu, eleştirmenlerin geleneksel yapıların erdemlerini de dile getirmelerine olanak 

tanımıştır (Carver, 1995).  

20. yüzyıldan bu yana “aydınlanma”, “endüstrileşme” ve “kentlileşme” gibi 

metamorfozlar; yeni dünya görüşleri ve normlar yaratarak, tüm dünya kültürlerini 

değişmeye zorlamışlardır (Gür, 2000). Modernizmin getirdiği olanaklar, gelişen 

teknoloji ve dolayısıyla üretim biçimleri ile birlikte, tüm dünyayı etkisi altına alan bir 

küreselleşme eğilimi baş göstermiştir. Oluşan bu küresel mimarlık dili ile kentsel 

bağlamından beslenmeyen, yapıldığı coğrafyanın yerel özelliklerine değinmeyen 

mimari yapılaşmalar oluşmuştur. Özellikle konut projeleri, kitlesel üretimin bir sonucu 

olarak anonim bir karaktere bürünmüş, apartmanlar ve diğer müstakil konutlar 

dünyanın her yerinde büyük bir benzerlik göstermeye başlamıştır. Bununla beraber, 

1970’li yıllardan sonra tüm dünyada, toplumların geçmişte oluşturdukları kültür 

ürünlerinin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere miras olarak aktarılması, 

onlarla birlikte uyumlu yeni mimari çevrelerin yaratılması düşünceleri de gündeme 

gelmiştir. Sorunun temelinde birçok toplumda ortaya çıkan kimliksiz, geçmişin 

birikimlerinden soyutlanmış sürekliliği olmayan kültürel oluşumların mimari çevreye 

çarpık bir biçimde yansıması yatmaktadır (Şener, 1990). Bu bağlamda eleştirel 

bölgeselcilik anlayışı, mimarlık için önemli bir çıkış noktası sunmaktadır. Ne teknoloji 

ne de göndermeler düzeyinde hiçbir şeye kapalı kalmadan, çağdaş, yer-yönelimli 

kültürün geliştirilmesi için çaba harcaması yönüyle eleştirel bölgeselcilik, bu tez 

çalışmasının ilkesel bakış açısını destekleyen önemli bir kavramdır.  Buradan 

hareketle, tez kapsamında kullanılan “nitelikli konut” kavramı da; insanların fiziksel 

ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamanın yanısıra kültürel beklentilerini de karşılayan, yerel 

kaynakların ve ona uygun teknolojinin yenilikçi yollarla yorumlanması doğrultusunda 

yöntem geliştirmiş, bağlam ve ölçek duyarlılığı olan konut projelerini ifade 

etmektedir.  

1.1 Tezin Amacı  

Eskinin biçimsel kalıntılarını taklit ederek geçmişe öykünen mimari veya bu biçimsel 

kalıntılardan kurtulma çabasıyla evrensel, standart, yerel verileri göz önünde 

bulundurmayan rasyonalist mimari; her iki yaklaşım şekli de kentsel belleği yok eden, 
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yerel bağlamından kopuk yaşam alanları yaratır. Bu çalışmanın temelini oluşturan 

çağdaş konut mimarisinde yerel veri kullanımı,  yaratıldığı çağın ve çevrenin sunduğu 

teknik, malzeme ve bilgi birikimi ile kullanıcısının ihtiyaçlarına göre biçimlenen; 

yaşam tarzını, toplumsal ilişkilerini, inanış ve geleneklerini en yalın biçimde ortaya 

koyan mimariyi oluşturmayı amaçlar.     

Güncel konut tasarımlarına sağlıklı veri oluşturmada, doğal ve kültürel çevrenin, yerel 

mimarinin ve kullanıcı yaşam tarzının analizi son derece önemlidir. Bu analiz; iklim, 

topoğrafya, yerel malzeme gibi doğal çevre verilerinin yanısıra kültür bileşenleri ve 

konut arasındaki etkileşimin irdelenmesi, yaşam tarzının mekâna nasıl 

dönüşebileceğinin araştırılması ile gerçekleşir. Bundan yola çıkarak nitelikli 

konutlarda yerel veri kullanımının değerlendirilmesi konulu bu tez çalışması, çağdaş 

konutta yerel veri kullanımını, Batı Anadolu Bölgesi kırsal yerleşmelerinde 1970 

sonrası inşa edilmiş nitelikli konut örnekleri üzerinden sorgulamayı hedeflemektedir. 

1.2 Tezin Kapsamı 

Bu tez çalışmasında, öncelik olarak yerel veri kavramının içeriğine değinilecektir. 

Bölüm 2.1 de yerel verilerin neler olduğu ve tez kapsamında nasıl sınıflandırıldığı 

anlatılmıştır. Doğal ve kültürel olmak üzere iki ana başlık altında sınıflandırılan yerel 

verilerin konut tasarımını nasıl şekillendirdiği Anadolu geleneksel konutu örnekleriyle 

anlatılmıştır.  Yerel mimari ve çağdaş mimari diyalektiğini oluşturan tarihsel süreç 

açıklanmadan, günümüz mimarisinin, yerel veri ve bağlam kavramlarına yaptığı 

vurgunun nedeni anlaşılamaz. Bu fikirden hareketle Bölüm 2.2’de, 20. Yüzyıl 

mimarlık söylemlerinde yerel kavramının ortaya çıkışı araştırılmıştır. Uluslararası 

üslupla (enternasyonalizm), yere özgü mimarlığı yok olma tehdidi ile karşı karşıya 

bırakan modernizm ve modernizmin eleştirisi olarak doğan postmodern durum ve 

bölgeselcilik kavramlarına değinilmiştir.  Tarihsel sürecin açıklanmasına, Kenneth 

Frampton ’un ifadesiyle, gelenek ve yerelliğe baskı uygulayan küresel modernleşmeye 

karşı bir direniş olan eleştirel bölgeselcilik kavramı irdelenmiş ve bölüm 2.3’de 1970 

sonrasında Türkiye mimarlığındaki gelişmelere göz atılmıştır. 

Bölüm 3.1 ve 3.2’de çalışma alanı olarak belirlenen Batı Anadolu coğrafyası yerel 

özelliklerine değinilmiş, ardından tez kapsamında kullanılan nitelikli konut kavramı 

tanımlanmıştır. Bölüm 3.3’de, Batı Anadolu Bölgesi kırsal alanlarında 1970 sonrası 

inşa edilmiş nitelikli konut projelerinin, ‘yer’ ile kurdukları yapısal ve anlamsal bağları 
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araştırmak adına yerel veri kullanımları irdelenmiştir. Son olarak bu projelerdeki 

yaklaşımların paralellik ve farklılıkları değerlendirilmiştir.     

1.3 Araştırma Yöntemi 

Araştırma konusu ile ilgili kavram ve kuramlar incelenmiş ve çalışmanın kuramsal 

çerçevesi oluşturulmuştur. Bu kuramsal çerçeve ile ilişkilenen çağdaş mimarilerin 

örneklenmesinde, özgün dokusunu günümüze kadar muhafaza edebilmiş, doğal ve 

kültürel verileri ile günümüzde çağdaş yapıları yönlendirmiş Batı Anadolu coğrafyası 

kırsal yerleşmeleri çalışma alanı olarak belirlenmiştir. 

Çalışmanın kuramsal çerçevesi olan yerel veri kullanımını irdelemek adına konut türü 

projeler ele alınmıştır. Bunun nedeni;  

 Bütün kültürlerin ve grupların bir şekilde barınmalarını sağlayacak bir konuta 

sahip olmaları, 

 Özgün yerleşmelerin büyük bir bölümünü konutların oluşturması sebebiyle 

karşılaştırma ve genellemelerle varmanın mümkün olmasıdır. 

Buna göre, tez kapsamında kullanılan nitelikli konut kavramı; 

 Yerel verileri akılcı bir şekilde değerlendirme,  

 Bulunduğu çevreye saygılı yaklaşımı ile bağlamla diyalog kurabilme, 

 Konut kültürüne getirdiği yenilikçi bakış açısı ile geleneksel ve çağdaşı 

buluşturabilme, 

 Ve bu yönleri takdir edilerek ulusal/uluslararası bir ödüle hak kazanmış olma, 

 Veya Türkiye’deki mimarlık seçkilerine (çevrim içi veya basılı ) girmeye hak 

kazanmış olma özellikleri ile tanımlanmıştır. 

Bu niteliği taşıyan ve inşa edilme tarihlerine göre sıralanan Gürel Evi, Nail Çakırhan 

Evi, Demir Evleri, Selışık Hausemann Evi, B2 Evi, Gümüşsu Evleri, T Evi, Barbaros 

Evi ve Mehmet-Ayşe Sungar Evi projeleri, malzeme, konstrüksiyon, plastik ifade, 

işlev ve işlevler arası ilişkiler bakımından analiz edilmiştir. Son olarak, incelenen 

konut projelerinin yerel veri kullanımları tablolaştırılarak değerlendirilmiştir. 
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2.  KONUT TASARIMINDA YEREL VERİ KULLANIMI 

2.1 Yerel Veri Kullanımı 

‘Yerel’ sözcüğü, kelime anlamı olarak yere /yöreye ait olan, yöresel anlamına gelir. 

Her yörenin kendine özgü iklim, topoğrafya, bitki örtüsü, yeraltı kaynakları gibi 

coğrafi unsurlarının yanısıra, üretim biçimleri, toplumsal ilişkileri, yaşama 

alışkanlıkları vardır. Tüm bu bileşenler bir araya geldiklerinde “yerelliği” oluştururlar.  

Yerellik; coğrafya, iklim, topoğrafya, yerel malzeme, kullanıcı mekân ihtiyaçları, 

kültürel gelenekler hatta dini inanışlar ve geleneksel-yerel yapım yöntemleri gibi 

pratiklere dayanır. Colquhoun’a göre (1997) yerellik, kültürel kodların coğrafi 

bölgelerle uyumlu olmasıyla ilişkilenir.  

Tekeli’ye göre (2010) yerellik, yaşamımıza iki bakımdan çerçeve oluşturmaktadır. 

Bunlardan birincisi, yerelin içinde yaşanılan fiziki bir çerçeve işlevi görmesidir.  Yer, 

doğal özellikleri ve içinde yer alan yapıları ile yaşam alanımızı oluştur. İkincisi ise, bu 

fiziki çerçevede var olmuş topluluktur. Bu topluluk içinde yaşayanların yüzyüze 

kurdukları ilişkileri ve ortak yaşam deneyimleri vardır. Buna göre; spesifik bir yere ait 

coğrafi unsurlar ve toplumsal varoluşlar o yerin tanımlayıcı etmenleridir. Bu etmenler 

‘yerel veri’ başlığı altında birleştirilebilir. Öyle ki yer; doğal özellikleri ve üzerinde 

yaşayan toplumun kültürel alışkanlık ve birikimleri ile mimarlık için bir veri 

kaynağıdır. Tezin bu bölümünde, yere ait verilerin hangi başlıklar altında incelenmesi 

gerektiği ve bu başlıklara ilişkin irdeleme ve örneklemeler yer alacaktır.  

Çalışmada, yerel veri kullanımını irdelemek adına konut türü projeler ele alınmıştır. 

Bunun nedeni;  

 Bütün kültürlerin ve grupların bir şekilde barınmalarını sağlayacak bir konuta 

sahip olmaları, 

 Özgün yerleşmelerin büyük bir bölümünü konutların oluşturması sebebiyle 

karşılaştırma ve genellemelerle varmanın mümkün olmasıdır. 
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Konut, insanoğlunun en temel gereksinimlerinden olan barınma ihtiyacını karşılar. 

Gür ‘e göre (2000); barınma ihtiyacını sağlayan konut, pragmatik bir yarar nesnesi 

olmaktan çok kültürel bir anlam birimi olarak görülmelidir. Konutu oluşturan 

etmenleri doğal ve kültürel veriler olarak ele aldığımızda; fiziki çevrenin sunduğu 

doğal kaynak, malzeme ve iklim olanakları konutun doğal belirleyicileri olurken, 

konutu oluşturan temel işlevlerin bir araya gelişlerinde ki anlam ise kültürel 

belirleyicileridir.  

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

etmenler ve kültür bileşenleri ile bina formu arasında dönüşümsel bir ilişki vardır. 

Altman, konut tasarımına etki eden etmenleri Şekil 2.1 deki diyagramda da görüldüğü 

gibi, temelde çevresel, sosyo-ekonomik ve kültürel olmak üzere üç ana başlık altında 

göstermiştir (Karagülle, 2009). 

 

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

Doğal veriler dediğimiz coğrafi faktörler (iklim, topoğrafya, malzeme vb.) konut ve 

diğer mimari oluşumların biçimlenişlerinde oldukça etkilidir. İklim özelliklerine göre 

sıcak veya soğuk havanın etkisini azaltabilmek, topoğrafyanın düz veya engebeli 

oluşuna göre mekânsal oluşum sergilemek, çevrede var olan doğal malzemeler ile yapı 

üretmek ve buna benzer birçok veri, tasarım aşamasında alınan bir takım kararların 

sebeplerini oluşturur. Geçmişten bu yana oluşmuş ve günümüze ulaşmış yerel mimari 

örneklerde de görülebileceği gibi, yöre insanı, gözlem yoluyla, hava akım yönünü, ışık 

ve gölge dönüşümünü, sıcak ve soğuk havanın yükseliş ve alçalışını kaydeder. Yapı 

malzemelerinin emici ve yansıtıcı özelliklerini, bazı doğa koşullarına karşı dirençlerini 
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ve iklim koşullarına göre kullanma yollarını nesiller boyunca biriktirilen birer deneyim 

olarak aktarır (Moholy-Nagy, 1957). Bu deneyim günümüze kadar ulaşarak konutu ve 

dolayısıyla konutun kullanım anlamını ve yaşam biçimini oluşturmaktadır.  

Geçmişte,  kültürlerin biçimlenişinde fiziksel çevrenin aktif bir rol oynadığı ve insanın 

aslında doğal çevrenin pasif bir ürünü olduğuna inanılıyordu. Bu determinist mantığa 

göre insan, doğanın yoğurduğu bir çamurdu (Gümüşçü, 2006). Fakat günümüzde, 

insan-çevre etkileşimindeki etkilenmenin eskiden sanıldığı gibi tamamen çevreden 

insana yönelik olmadığı savunulmaktadır. Bu düşünceye göre, insan-çevre 

etkileşimdeki en önemli unsur kültürdür ve benzer fiziki çevrelerde yaşayan insanların 

farklı uygarlıklar geliştirmesi ve farklı gelişmişlik seviyelerine ulaşmalarını, fiziki 

etmenlerden çok kültürel farklılıkların belirleyeceği ileri sürülür (Arı, Köse, 2005).   

Kültürü şekillendiren, besleyen, geliştiren ve değiştirenin insan olduğu, doğanın ise bu 

kültürel şekillenme içinde sunduğu imkânlar ile besleyici veya kısıtlayıcı etkisi olduğu 

üzerinde durulur. Mimarinin ya da çalışmamızın konusu olan konutların biçimlenişini 

sorgularken de bu biçimlenişleri sadece doğal çevre unsurlarına bağlayan bakış 

açısıyla irdelediğimizde, deterministlerin bakış açısına benzer şekilde insanı sadece 

doğanın bir kölesi olarak ele almış oluruz ki bu yanlış olur. Çünkü insan aklı sayesinde 

doğayı, kendine fayda sağlayacak şekilde kullanabilmektedir. Doğal çevre unsurları 

ile birlikte, geçmişten gelen alışkanlıkların, içinde bulunduğu toplumun kültürel 

yapısının, ekonomik seviyesinin de oynadığı belirleyici rolü sorgulamak gerekir.  

Doğal verilerin konut oluşumlarında tek başına etken olmadığını, aynı yörede, aynı 

çevre koşullarını paylaşan değişik kültürlere mensup toplum kesimlerinin mimarideki 

farklılaşmalarından, ya da tersi şekilde farklı iklim bölgelerinde olmalarına karşın 

benzer bir oluşum sergileyen mimarilerden okuyabiliriz. Rapoport’un (1969), evin 

biçimsel ve mekânsal oluşumunda belirleyicilerin toplumsal ve kültürel etmenler 

olduğu, buna karşılık iklim, malzeme, yapım yöntemleri ve teknoloji gibi fiziksel 

etmenlerin ise sadece değiştirici rol oynadığı ifadesi, bahsettiğimiz unsuru destekler 

niteliktedir.  

‘Kültür’ sözcüğünün etimolojisine bakıldığında Latince ‘cultura’ dan geldiği ve inşa 

etmek, işlemek, süslemek, bakmak anlamlarına gelen ‘colere’ sözcüğünden türetildiği 

görülür. Türk Dil Kurumu’nca tanımlanan kelime anlamına göre ise; tarihsel, 

toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları 

yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine 
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egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü olarak tanımlanan bir kavramdır. 

En geniş kapsamı ile kültür, insanın yaptığı, yarattığı herşey olarak tanımlanmakta ve 

üretim, iletişim, teknoloji gibi maddi kültür bileşenleri ile örf, töre, adet, görenek, 

inançlar, idealler gibi manevi kültür bileşenlerini içermektedir (White, 1959). Bu 

açıdan, bir topluma ait mimari çevre ve o çevredeki yaşam biçimi, toplumdaki kültürün 

parçalarıdır. Cansever’e göre, kültür olgusu; çağın dininde, ahlak ve sanatında veya 

yaşama biçiminde ortaya çıkarak mekâna yansımıştır (Cansever, 1992).  

Rapoport’a göre (1983), konut tasarım aşamasında etken olan veriler, iklim veya 

malzeme gibi çevresel koşullar veya bölgenin sahip olduğu sosyo-ekonomik özellikler 

değil, o bölgede yaşayan toplulukların sahip oldukları yerel kültürün normlarından 

oluşmaktadır ( Şekil 2.2). 

 

Şekil 2.2 : Konut tasarımına etki eden faktörler (Rapoport, 1983). 

Örneğin, aynı yörede, aynı çevresel etmenlerin etkisi altında olan Malezya’da, 

Müslüman Maleyler ile Budist Çinliler, biri diğerinden farklı yerleşme ve konut tipleri 

geliştirmişlerdir. Malezya’nın, doğası gereği sel sularından ve vahşi hayvanlardan 

korunma biçimi olarak Maleyler, evlerini yerden yükseltilmiş olarak inşa etmişler, 

havalandırmanın sağlanması amacıyla, evleri ayrık düzende konumlandırmışlardır. 

Aynı bölgede aynı iklim koşullarına sahip Çinli Evleri ise sokak düzleminde ve bitişik 

düzende oluşturulmuşlardır (Eyüce, 2005). Benzer şekilde, Ege kıyılarında Türk 

mahallesi ve Rum mahallesi gibi bazen iki farklı doku oluşmakta, bazen ise farklı 

konut tipleri aynı doku içinde yer alabilmektedir. Söz konusu yerleşmelerdeki 

geleneksel Türk Evleri kapalı çıkmalı ve geniş saçaklı iken, Rum Evleri açık balkonlu 

ve çok kısa saçaklıdır (Eyüce, 2005).  Aynı şekilde İzmir’de Levanten ve Rum 

konutları arasındaki yapısal farklılık da bu duruma verilebilecek birer örnek 

niteliğindedir (Şekil 2.3). 
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Şekil 2.3 : Buca'da bir Rum Evi ve Levanten Evi kültürlerin mimari yapılaşmaları 

farklılaştırması örneği (Çıkış, 2009). 

Farklı iklim bölgelerinde olmalarına rağmen geleneksel Osmanlı konutlarında, 

Asya’daki göçebe Türk yerleşmelerinin, Azerbaycan ve Afganistan konutunun izleri 

gözlemlenebilmektedir (Arel, 1982). Yine, geleneksel Anadolu Türk konutu ile aynı 

topraklardaki bir önceki kültür katmanlarının Yunan, Hitit, İran ve Mezopotamya 

konutunun akrabalığı üzerinde durulmaktadır (Aksoy, 1963). Bağlı olarak, Balkanlar, 

Arnavutluk ve Yugoslavya’da da Osmanlı konutunun benzerlerini bulmak şaşırtıcı 

olmamaktadır. Bu nedenle Türklerin Anadolu’ya yerleşmesiyle başlayan ve Osmanlı 

İmparatorluğu sırasında daha geniş bir alana yayılan bireşimci bir kültürel yapının ve 

kimliğin belirlediği konut geleneğini Osmanlı ya da Anadolu Türk konutu olarak 

adlandırmak mümkündür (Ulusu, 1990). Şekil 2.4’te gösterilen Makedonya ve 

Safranbolu’da inşa edilmiş iki konut örneğinde anlatılmak istenen gözler önüne 

serilmektedir. 

 

Şekil 2.4 : Geleneksel Makedonya ve Geleneksel Safranbolu Ev’lerinin biçimsel 

benzerliği. (Url-1)  

Bektaş (1990), bu benzerliği, yapıların yalnızca ayrıntılarının birliğiyle, oranlarıyla 

değil, dünya görüşü açısından da bir kazandan çıkma olmalarıyla açıklar. Bunun 

nedenini de eş yaşama kültürünün ürünleri olmalarına bağlar. Çünkü usta-çırak, usta-
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işveren ilişkileri birdir. Aynı pazar ekonomisine, şöyle ya da böyle oluşmuş aynı 

standartlara bağlılıkla varolmuşlardır. Her ülkenin kimi yerel renkleri olmasına karşın 

genel ilkeleri Osmanlı kültürünün egemen olduğu her yerde benzerlik gösterir.  

Gür de (2000), insan-çevre etkileşimleri konusundaki çalışmalarda, artık çevre ve 

mekânın insan üzerindeki etkilerinin karşılıklı belirleyici olduğu konusunda bir 

uzlaşma olduğunu belirtir. Buna göre konut, insanın “başını sokabileceği bir delik” 

değil, adeta insanla birlikte yoğrulması gereken bir doku olarak anlaşılmalıdır. Bir 

konut veya konut grupları tasarımında kullanıcının kim ya da kimler olacağı, bu 

insanların yaşam tarzlarının nasıl olduğu, konut bölgelerinin planlanması ve 

tasarlanmasında son derece önem taşımaktadır. Yine Gür’e göre (2000), konut 

örgütlenmelerinin ve biçimlerinin belirleyicileri bugün artık salt kültürel etmenler 

olarak alınamaz. Şekil 2.5’ te Gür’ün Altman ve Rapoport’a dayalı olarak geliştirdiği 

konut belirleyicileri ifade edilmiştir. 

 

Şekil 2.5 : Rapoport ve Altman'a dayalı olarak geliştirilen konut biçiminin 

belirleyicileri (Gür, 2000). 

Buna göre Gür, konutun belirleyicilerini üç kategoride ele almıştır:   

“Geleneksel konutlar incelenirken doğal, kültürel ve sosyal etmenleri ayrı ayrı ele 

almak doğru ve yeterli olabilir. Çünkü gerek insan toplulukları gerekse insan yapısı 

çevre kendilerinden önce var olmuş doğal dizgeler içinde yer alır ve bundan 

etkilenirler. Coğrafyanın sunduğu doğal kaynak ve malzeme olanakları konutun doğal 

belirleyicileridir. Konutun temel işlevlerinin örgütlenişinin taşıdığı anlam ve normlar, 

kültürel belirleyiciler olarak kabul edilebilirler. Aynı coğrafi koşullarda aynı kozmik 

değeri paylaşan insan topluluklarının ritüel konutundaki çeşitlenmelerden, yapı 

kültürü, toplumun ve ailenin refah düzeyi vb. sosyal etmenler sorumludur. İşte bu 

belirleyici grubundan da sosyal belirleyiciler diye söz etmek olanaklıdır.” (Gür, 2000). 

Demir’e göre (2016), mimarlık genel anlamda iki temel varlık kategorisi ile ilişkilidir: 

Doğal/Kültürel. Varlık katmanlarının tümünü ‘doğal’ kategoride ele alan Demir, psişik 
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ve tinsel katmanların ‘kültürel’ kategoriyi oluşturduğunu belirtir (Şekil 2.6). ‘Kültür’ 

olgusunun, insanın ‘doğa’ ile etkileşiminin sonucu olarak ortaya çıktığını kabul eder.  

Buna göre mimarlık, hem doğa hem de kültürle karşılıklı olarak etkileşim halindedir.  

 

Şekil 2.6 : İnsan/ Doğa/ Kültür (Demir, 2016). 

Konuyla ilgili bu görüşlerin ardından; insan-doğa-kültür etkileşimi ile bağlantılı olarak 

oluşmuş konutların meydana gelişlerindeki etmenleri yerel veriler olarak 

adlandırırsak, bunları doğal veri ve kültürel veri olarak iki ana başlık altında toplamak 

doğru ve yeterli olacaktır (Çizelge 2.1).  

Buna göre; yerleşim yeri, mekân organizasyonu, cephe açıklıkları gibi birçok etkisi ile 

iklimi, yapının yönelişini ve yerleşme ölçeğinde yapıların birbirlerine göre 

konumlanışını etkileyişi ile topoğrafyayı ve yapıyı en çok kullanılan malzeme yönü ile 

etkileyen doğal kaynakları konut tasarımının doğal belirleyicileri olarak ele alabiliriz. 

Buna göre, coğrafyanın sunduğu; 

 Sıcaklık, 

 Nem,  

 Rüzgâr,  

 Doğal kaynak (su, hava, toprak), 

 Malzeme,  

 Çevresel örüntü, 
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 Manzara, 

 Doğal peyzaj vb. fiziksel etmenler konutu oluşturan doğal verilerdir.  

Aynı şekilde özgün yerleşimlerin mimari kurgu ve kültürel yapı ilişkileri 

incelendiğinde, gelenek ve toplumun temel yapı birimi olan aile, toplumsal ilişkileri 

ve yaşam biçimini şekillendiren gelenekler, dini inanışlar ve hayatın içinde yer alan 

diğer unsurlar soyut bir biçimde mekâna yansıyan kültürel etmenlerdir. Çevrede var 

olan yerel kalıp dili1, çevre-mekân kullanım biçimlerini ve kullanıcısının yaşam şeklini 

etkileyen üretim biçimlerini de konut tasarımının diğer kültürel belirleyicileri olarak 

değerlendirebiliriz. Buna göre; 

 Ailenin büyüklüğü (Geniş aile-çekirdek aile), 

 Ailede üstlenen roller, 

 Kültürel değerler, 

 Dünya görüşü, 

 Değer yargıları, 

 Mahremiyet, 

 Geçim kaynakları, 

 Ekonomik statü, 

 Gelenekselleşen yapı kalıp sistemleri, 

 Mimari örüntü ve doku vb.etmenler konutu oluşturan kültürel verilerdir. 

Tüm bu etmenler biraraya geldiklerinde konutu oluşturan yerel verileri 

tanımlamaktadırlar. 

                                                 

 
1 ‘Yerel kalıp dili’ terimi, Aran’ın (2000) Barınaktan Öte kitabında ‘Yapı Kalıp Dili’ başlığı ile 

isimlendirdiği bölümden esinlenerek ifade edilen bir kavramdır.  



13 

Çizelge 2.1 : Yerel veri tablosu. (Çeşitli kaynaklardan elde edilen veriler ışığında tez yazarı tarafından yorumlanmıştır.)  
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2.1.1 Doğal veri 

Konut tasarımında etkin olan doğal veriler; 

 İklim, 

 Topoğrafya, 

 Doğal kaynaklar ( yeraltı ve yerüstü kaynakları), 

olmak üzere üç başlıkta incelenebilir.  

Mimari tasarımda yapıların ve bunların bir araya gelmesiyle oluşan yerleşmelerin 

tasarımında etkin olan doğal verilerin başında iklim gelmektedir. Yapı ve 

yerleşmelerin biçimlenişini etkileyen iklim verileri; sıcaklık, nem, yağış, rüzgâr ve 

güneştir.   

Topoğrafya, yapının yeryüzüyle buluştuğu ve onunla bütünleştiği zemindir. Eğim, 

manzara yönü, toprak yapısı gibi birçok özellik, yapının bulunduğu araziye yerleşimini 

ve mekânsal kurguyu etkileyen önemli bir veridir. 

Doğal kaynaklar, (iklime bağlı olarak oluşan bitki örtüsü, yeraltı ve yerüstü kaynakları 

vb.), mimari tasarımı oluşturan temel verilerdendir. Yeraltı ve yerüstünden elde edilen 

doğal kaynaklar, yapıyı en çok malzeme kullanımı bakımından etkilemektedir. 

Dolayısıyla, doğal kaynaklar daha çok malzeme kullanımı açısından değerlendirilen 

verilerdir. 

2.1.1.1 İklim 

Gut ve Ackerknecht (1993) tarafından yapılan bir araştımada, insan konforunu 

etkileyen en önemli faktörler ısı, nem, buhar dengesi, rüzgar ve hava hareketi, 

radyasyona bağlı ısınma ve soğuma olarak sınıflandırılmıştır (Iyendo, Akıngbaso, 

Alibaba, Özdeniz, 2016).  

Yapılarda, iklim verilerinin olumlu yönlerinden yararlanma, olumsuz yönlerinden 

korunma prensipleri, iklimle dengeli yerleşmelerin oluşmasını sağlamıştır. Aru’nun 

ifadesiyle iklim, hem insanın hem de hayatın belirlenmesinde etkili bir rol 

oynamaktadır. Örneğin, kurak ve sıcak bölgelerin kenti, kendi içinde bir dünya 

oluşturur. İçedönük; çeşmesiyle, ağacıyla, gölgeliğe sığınmış bir dünyadır. Ilıman 

bölgelerde ise ev güneşe açılır, yağmura kapanır, soğuğa karşı da korunma çareleri 

arar (Aru, 1996). İklim, yüzyıllar boyunca çok az değişir ki bu değişim kolay 
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algılanmaz. Dolayısıyla, yapıların iklime karşı gösterdikleri davranışlar, kuşaklar 

boyunca aynı kalmıştır. Ya iklimin zorlu yönlerine karşı bir çözüm bulunmuş ya da 

iklimin özelliklerinden faydalanılabilecek pozisyonlar yaratılmıştır. İklimsel verilerin 

konut tasarımında nasıl etken olduğunu ortaya koyabilmek adına Anadolu geleneksel 

konutu örnekleri açıklayıcı olacaktır. 

Kuru ve sıcak iklime sahip Diyarbakır yöresinde, eski Kaleiçi Evleri’nin ve 

yerleşmelerinin iklimin baskın özelliklerine göre oluşması, yerel mimari biçimlenişte 

iklimsel verilerin önemini ortaya koymaktadır. Diyarbakır’da, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nin tipik iklim özelliğini gösteren, yaz aylarında oldukça sıcak, kış aylarında 

ise oldukça soğuk olan kuru sıcak iklim tipi baskındır. Burada, önemli iklim 

verilerinden biri güneş ışınlarıdır. Yapılar, genellikle bu ışınlardan yararlanma ve 

korunma diyalektiğini dikkate alarak oluşturulmuşlardır. 

“Yerleşme, iklimin baskın özellikleri olan sıcaklık ve güneş ışınımları açısından 

incelendiğinde; 

 Yapıların oldukça sık yerleştirildikleri ve yatayda yayılmış az katlı yapılardan              

oluşan yerleşmelerde, yol genişliklerinin kat yüksekliğinden daha az tutulduğu, 

dolayısıyla ulaşım akslarının gölgelendiği (Şekil 2.7), 

 Üst katlarda çıkmaları bulunan evlerin, yola bakan yüzeylerinde ve yollarda bu 

elemanlar aracılığıyla gölgeli alanlar oluşturduğu, 

 Soğuk ve kuru sıcak iklime karşı en az yüzey oluşturan kompakt yapı 

biçiminde, avlu oluşturularak, duvar, su ve ağaç öğeleri kullanılarak serinletici 

etki sağlandığı (Şekil 2.7), 

 

Şekil 2.7 : Diyarbakır'dan avlu ve sokak örneği (Url-2). 



16 

 Avlu duvarları ile güneş ve rüzgâr gibi dış etkilerden korunum ve denetimli içe 

yönelim sağlandığı, 

 Sık sık sulanan ve döşemesi gözenekli bazalt taşından oluşan avlunun, taşın 

boşluklarını dolduran suyun buharlaşması yoluyla yüzeysel soğuma sağlanarak 

daha serinletici olduğu, 

 Avlunun kuzeye bakan bölümünde oda olmamakla beraber yaz aylarında 

içinde en çok oturulan üç tarafı kapalı, tavanı örtülü ve bir tarafı kemerle avluya 

açılan, yazlık odalara geçişi sağlayan ve de çoğunlukla içinde havuzu bulunan 

“eyvan” adı verilen bir mekânın tasarlandığı (Şekil 2.8), 

 

Şekil 2.8 : Konutta eyvan örnekleri (Karagülle, 2009). 

 Duvar ve döşeme alanı büyük, özellikle avluya ve eyvana bakan cephelerinde 

çok sayıda pencere bulunan yüksek tavanlı hacimler olan yaz odalarında 

taşınım yoluyla hava hareketlerinin etkin ve ortalama ışınımsal sıcaklığın da 

düşük olduğu, dolayısıyla bu hacimlerin taşınım ve ışınım yoluyla serinletici 

etki yarattığı; 

 Plan tiplerinde farklılıklar olsa da genelde planlamada evlerin avlunun 

güneyinde yer alan kuzeye bakan, rüzgâr etkisinden yararlanan, dolaysız güneş 

ışınımlarından korunan odalarının yazlık; kuzeyinde yer alan güneye bakan 

odalarının kışlık olarak ayrıldığı, böylece yazın güneş ışınımlarının hacmin 

içerisine girmesini önleyen kışın ise güneş ışınlarını içeriye alan bir düzenleme 

oluşturduğu (Şekil 2.9), 

 Ocak ya da mangalla ısıtılan, pencere sayısı ve boyutları azaltılan basık tavanlı 

ve küçük hacimler olan kış odalarında ise taşınım yoluyla ısı alışverişinin en 

aza indirgendiği, duvarlarda yer alan dolap, yüklük gibi büyük alanlar kaplayan 
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ahşap yüzeyler nedeniyle, ortalama ışınımsal sıcaklığın yaz odalarına göre 

daha yüksek olduğu, 

 

Şekil 2.9 : Diyarbakır Evleri’nde yazlık ve kışlık evin ayrışması (Şerefhanoğlu, 

Zorer, 1996). 

 Genelde açık renk bir gereç olan kalker ya da asıl gereci alçı olan sıva ile 

beyazlatılmış kalın bazalt taşından dış duvarlar, küçük pencereler ve düz çatı 

çözümü ile güneş ışınlarının etkinliğinin azaltıldığı gibi ilginç yaklaşımlar 

görülmektedir.” (Şerefhanoğlu, Zorer, 1996).  

Tarihi geçmişi olan bir yerleşmede, insanların iklimsel konforu için geliştirilmiş 

çözümler yüzyıllardır benzer biçimde oluşturulmuşsa, bu çözümler kalıcıdır 

denilebilir. Örneğin; Alanya yöresinde uzun süren en sıcak dönemde, insanların 

yaşadıkları mekânlarda ihtiyaç duydukları en önemli özellik “serinlik”tir. Serin olma 

özelliğinin temelinde ise, gerek planda, gerekse mekânın üçüncü boyutunda iyi bir 

doğal hava hareketinin sağlanması vardır. Kuşkusuz mekânın konumu, yönü, 

boyutları, boşluk- doluluk özellikleri, yapı sisteminde kullanılan malzemeler vb. 

özellikler serinlik özelliğinde etkendir. Şener’in analizini yaptığı geleneksel Alanya 

evlerinin hayat- çardak mekânlarının, geniş cepheleriyle ağırlıklı olarak doğu yönüne 

bakmaları, bu evlerin günün büyük bölümünde gölgelik ve serin kalmalarını 

sağlamaktadır (Şekil 2.10).  Alanya’da bu ihtiyacın karşılandığı “hayat- çardak” 

mekânı ile antik dönemde aynı bölgedeki aynı konutlarda insanların en sıcak iklim 

dönemlerinde yaşadıkları avlu mekânının konut oluşumu içindeki yeri, konumu, yönü, 

girişle ilişkisi, üçüncü boyut özellikleri, doğal havalandırma vb. nitelikleri, o yörede 
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yeni oluşacak mimari çevreye miras kalabilecek kavramsal ve kalıcı niteliklerdir 

(Şener, 1990). 

 

Şekil 2.10 : Alanya Evleri ortak özellikteki mekânsal dağılım şeması (Şener, 1984). 

Akdeniz ve Ege Bölgeleri’ndeki mimari, bölgenin yazları sıcak ve nemli, kışları serin 

ve yağışlı iklimine cevap verecek şekilde gelişmiştir. Akdeniz iklimi, sadece Akdeniz 

çevresiyle sınırlı değildir. Güneybatı Anadolu Bölgesi’nde, Bodrum Yarımadası, 

denizle çevrili küçük bir kara parçası olmasına rağmen, buradaki kır yerleşmeleri ve 

yapılar Akdeniz kara iklimine duyarlıdır. Yerleşmeler, doğu, güney ve güneybatı 

yönündeki tepe yamaçları ve eteklerinde yer alırlar. Yapılar derli toplu, tek parça ve 

kübik kütlelerdir. Yığma taştan, kalın duvarlı yapıların dış yüzeyleri beyaz kireç 

badanalı, damları topraktır. Pencere boşlukları küçük ve az sayıdadır ve içeri açılan 

kepenklerle donatılmışlardır (Aran, 2000). Esasen bu bölgede yapıların kapalı ve açık 

kullanım alanları neredeyse eşit orandadır. İklimin yüksek neminden dolayı avlularda 

su kullanımı yaygın değildir.  Bu yapılarda kimi zaman güneş ışığının sıcaklık 

etkisinden korunmak adına çardak ve çardağa sarılmış sarmaşıklarla gölgeleme 

yapılmıştır (Şekil 2.11).  

 

Şekil 2.11 : Gümüşlük' te giriş kapısı önündeki çardaklı teras (Aran, 2000). 
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İklim verilerinin yerel dokuyu oluşturan kırsal konutları şekillendirici bir etki yaptığı 

başka bir yöre Horasan’dır. Horasan’da kış mevsiminin oldukça sert ve uzun geçmesi, 

duvar kalınlıklarının 70-100 cm civarında yapılmasına neden olmuştur. Evlerin giriş 

kapıları ve odalarının pencereleri güney ve doğu yönünde yapılmıştır. Bunun sebebi 

ise tamamen bulunduğu yarımküre ile ilgilidir. Türkiye kuzey yarımküre de yer alan 

bir ülke olduğundan güneye bakan yerler bakı faktörü ile daha fazla güneş almakta ve 

daha fazla ısınmaktadır. Yöre insanı da, güneş ışınlarından daha fazla faydalanmak ve 

evlerinin ısınmasını sağlamak için evlerinin giriş kapısını ve pencerelerini güney, doğu 

veya batı yönünde yapmışlardır (Altaş, Kayserili, 2010).  

İklimsel veri ile gelişen konutlara en ilginç örneklerden biri de kuşkusuz Harran 

Evleri’dir. Yazın çok sıcak, kışın soğuk ve yıl boyunca çok kuru bir iklimi olan bu 

bölgede yapılar, kısmen toprakla bütünleşmiş durumda ve kalın duvarlıdır. Kubbeler, 

en üstteki delik ile çok etkili bir doğal havalandırma mekanizması oluşturur. Kubbeye 

çarpan güneş ışınlarının ısıttığı hava yükselerek tepe deliğinden atılır. Atılan havanın 

yerini, kapı ve pencere gibi deliklerden giren hava alır. İç mekânda kuru havanın bu 

sirkülasyonu, nemli insan teni üzerinde buharlaşmayla soğuma yaratır (Okutan, 2001). 

 

Şekil 2.12 : Harran kubbeleri (Aran, 2000). 

Mardin Evleri sıcak ve kuru iklimlerde, yapıların güneşten korunmak amacı ile 

birbirine yapışık düzende konumlanmasının güzel bir örneğidir. Yapıların birbirlerini 

çeşitli şekillerde gölgelemesi suretiyle, yapılar ısı kazancından korunmaktadır. Bitişik 

düzen dışında, güneşin yapıya girmesini denetlemek için pencerelerin küçük ve 
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kepenkli olması; geceleri yansıma yoluyla ısı kaybından kaynaklanan serinlikten 

yararlanmak üzere yapılmış teraslar, gündüz sıcaklık farklılıklarını azaltmak için ağır 

yapı malzemelerinin tercih edilmiş olması, Mardin mimarisinin konfor sağlayan 

özellikleridir (Okutan, 2001). 

 

Şekil 2.13 : Mardin’de sıcaktan koruyan eyvan, taş duvar ve dar sokaklardan bir 

görünüm (Karagülle, 2009). 

Geleneksel Anadolu konutu iklimsel verileri nedeniyle avlusu ile birlikte var olan bir 

evdir. Yapı kitlesi ile çevrelenerek yatayda dışa kapanan/dıştan yalıtılan avlu güneş 

ışınlarının, iç mekânlara, belirli açıklarla alınmasını sağlar; sert rüzgârları büyük 

oranda keser; istenildiğinde yağmur sularının denetim altında yapıya alınmasını 

sağlayarak daha sonra kullanılmak üzere biriktirilmesine yardımcı olur. Bu evlerden 

oluşan yerleşme ev ve avluların yan yana gelerek oluşturduğu bir doluluk-boşluk 

düzenidir. Oysaki iklimsel verilerin Diyarbakır’a çok benzediği Arabistan’ın hicaz 

evlerinde, avlu ya da bahçe yoktur. Evler, iklim koşulları nedeni ile bitişik düzendedir. 

Dış mekân gereksinimleri düz çatılı evlerin teraslarında karşılanmaktadır. Bitişik 

düzendeki sıkışık hicaz yerleşmeleri evlerinin yapı kitleleri içinde oldukça gelişmiş 

hava bacaları bulunmaktadır. Bu evler yerleşmeleri oluşturmak üzere bir araya 

geldiklerinde, geleneksel Türk yerleşmelerinden çok farklı bir doku ortaya 

çıkmaktadır (Eyüce, 2005) .Yine Eyüce’ye göre, doğal koşullar biçimin belirlenme 

sürecinde belirleyici olmak yerine etkileyici özellikler taşımaktadır. Bu etkilenmeler 

sonucu aynı kültürün farklı doğal koşullarda ürettiği mimarilerde bazen köklü olmayan 

marjinal değişimler ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, geleneksel Türk Evi dış sofalı 

plan tipi, bazı yörelerde diğer plan özellikleri bozulmadan kapalı sofa haline 

dönüştürülmektedir. Bu dönüşüm söz konusu yörelere özgü iklim kaynaklı bir 

değişimdir. Bu durumda iklim verilerinin yerel yapılaşmada önemli bir etken 

olduğunu, ancak başka parametrelerin, benzer iklimsel özellik gösteren yerel 

yerleşmelerde farklı bir doku oluşumunu sağlayacağını da belirtmek gerekir.  
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2.1.1.2 Topoğrafya 

Topoğrafik yapı; yerleşmelerin biçimlenmesinde etkin olan diğer bir doğal veridir. 

Eğimi, manzara yönü, toprak ve zemin yapısı ile topoğrafya yapının yerle buluştuğu 

alan olması bakımından bina formunu, mekânsal kurguyu etkilemektedir. Aru, 

şehircilik tarihine göre, kent dokularının biçimlenmesinde iki ana düzen eğilimine 

rastlamakta olduğumuzu belirtir. Bunlardan birincisinin, doğal ve geometrik olmayan 

kent siluetinin ritmik düzeni, ikincisinin de metrik düzen olduğunu ifade eder. Aru’ya 

göre; ritmik düzende, ortaya çıkan organik yol şebekesi, geometrik düzenin karşısında 

yer alır. Eski Türk kentleri serbest ve organik bir dokuya sahiptir ve ortaya çıkan 

sonuç, iç dokudan kaynaklanan geometrik olmayan formların yüzeye vurmasından 

ibarettir (Aru, 1996).  

Malatya’da Kozluca yerleşmesi de ritmik düzende bir dokuya sahiptir. Aran’a göre, 

yerleşmedeki yapı düzeni toprağa sıkıca bağlı bir yaşamın ifadesidir.  Güneye bakan 

bir dağın eteğindeki yamaçta, kademeli, sık dokulu bir yapılaşmayla yamaç dibindeki 

vadi tabanına kadar iner. Sade ve kübik hacimli evlerin tek parça izlenimi veren bir 

bütünselliği vardır. Evlerin tariflediği bir dizi dış mekân, rasgele bir tarzda yamaç 

aşağısına doğru basamaklaşan dar geçitlere bağlanır. Yapılar da kesin tanımlanmış 

damlarıyla yamacın eşyükselti eğrilerine paralel düzlemler halinde basamaklaşarak 

iner (Şekil 2.14). Kerpiç harçlı sıvalı duvarlar ve damlar doğal çevre ve yerleşmenin 

yeknesaklık içinde kaynaşmasında rol oynar (Aran, 2000). 

 

Şekil 2.14 : Kozluca yerleşmesi (Aran, 2000). 

Geleneksel yerleşmelerin doğa ile uyumu ve bütünleşmesi, kentin topoğrafyasıyla 

şekillenmesi, hatta bazı örneklerinde adeta topoğrafyanın kendisi gibi durmasıdır. 

Antik yerleşmelerden Kekova ve Hasankeyf bu yerleşmelerdendir (Şekil 2.15, 2.16).  
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Şekil 2.15 : Kekova antik yerleşmesi (Url-3). 

Hasankeyf ilçe merkezi ve yakın çevresinde kayaç türlerinin büyük bir bölümü kalker 

grubu kayaçlardır. Bu jeolojik özellik, nehir kıyısına kurulmuş olan yamaçlarında 

karstik erime süreçlerinin etkili olmasına neden olmuştur. Karstik erime süreci ilçe 

merkezinin bulunduğu vadi yamaçlarında büyük mağara sistemleri oluşturmaktan çok, 

yamaç oyuntularının oluşmasına neden olmuştur  (Sansar, 1992).  Bu doğal veri, 

insanların bu oyukları işlemesini kolaylaştırmış ve buraları mağara ev olarak 

kullanmalarına olanak sağlamıştır. 

 

Şekil 2.16 : Hasankeyf mağara evler (Url-4). 

Tüm Anadolu yerleşmelerinde sokak dokusu eğime paralel olarak planlanmıştır. 

Geleneksel yerleşimlerde, manzara, konutun yönlenmesinde 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 (Şekil 2.17). Yön elverişsiz olsa bile, odaların ya da sofanın 

manzaraya dönük olması, Anadolu Evi’nin değişmez ilkesidir (Sözen, Eruzun, 1992). 
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Şekil 2.17 : Bodrum’da konutların manzaraya yönelişi (Aran, 2000). 

Topoğrafya; yani arazinin doğal yapısı, avlulu konutların biçimlenmesinde de önemli 

bir etmendir. Anadolu’da görülen topoğrafik yapı çeşitliliğine rağmen, avlu 

oluşumunda yöresel bir başkalaşıma rastlanmaz. Anadolu genelinde avlu zemininde 

topoğrafyadan kaynaklanan kot farklılıkları pek görülmemekle birlikte, topoğrafik 

nedenlerle avluda oluşturulan setlemelere Safranbolu’da rastlanmaktadır (Bozkurt, 

Altınçekiç, 2013). Safranbolu vadi içindeki eski merkezi yerleşme sahasında yer alan 

konutlarında, eğimin etkisiyle ön ve arka cephelerinde bir yükseklik farkı 

bulunmaktadır. Bu durum özellikle vadi yamaçlarına doğru adeta bir amfiteatr gibi kat 

kat sıralanan konutların, topoğrafya şartlarına bağlı olarak ön cepheden en az iki katlı 

olmalarına sebep olmuştur (Şekil 2.18). Safranbolu’nun geleneksel evlerinin büyük bir 

bölümünde zemin kat dışında iki kat daha bulunur. Özellikle vadi içinde yer alan ve 

eski Safranbolu’nun şehir merkezinde, konutların plan özelliklerini veya tasarımını 

topoğrafik veriler büyük ölçüde etkilemiştir (Hacısalihoğu, 1996).    

 

Şekil 2.18 : Safranbolu Evleri (Url-5). 

Mardin kentsel sit alanı, yerleşim dokusu oluşumunda topoğrafyanın bu denli 

belirleyici olduğu ender örneklerden biri olmalıdır. Alioğlu, Mardin’deki yapı alanı 
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tanımının, topoğrafyadan kaynaklanan farklı bir anlama sahip olduğunu belirtir. 

Yerleşimin dik arazi yapısı, kimi yerde konutun bulunduğu parsele basamak şeklinde 

kademeli bir oturumuna neden olmuştur (Şekil 2.19). Bu durumda alt kata ait tavanın 

bir bölümü kapalı mekân olarak değerlendirilirken diğer yarısı, Mardin Evi’ni farklı 

kılan teras kullanımını getirmiştir. Mezopotamya Ovası’nın baskın manzarası, iklimsel 

veriler ve sahip olunan topoğrafya üst katların böyle bir mekân kullanımını adeta 

zorunlu hale getirmiştir (Alioğlu, 2000, Karagülle,2009). 

 

Şekil 2.19 : Mardin Evi’nde arsa eğimi ve büyüme ilişkisi (Alioğlu, 2000) 

2.1.1.3 Doğal kaynaklar 

Bir bölgenin doğal kaynakları (iklime bağlı olarak oluşan bitki örtüsü, yeraltı ve 

yerüstü kaynakları vb.) yerel mimariyi en çok malzeme kullanımı açısından etkiler.  

Malzeme; yapının, kâğıt üzerindeki ifadesi ile bitmiş ürün arasındaki nitelik ve anlam 

farkının zeminini oluşturur. Başka bir deyişle malzeme, çıkış noktasında yapıyı kuran 

unsur olabileceği gibi, anlamı tümüyle dönüştürecek bir sonsöz olma gücüne de 

sahiptir (İmamoğlu, 2001). Taş, toprak, ahşap gibi doğayı oluşturan birkaç malzeme, 

insanlık tarihi boyunca fiziki çevremizi şekillendirmede önemli roller üstlenmiştir. 

Bulunduğumuz coğrafi bölgeye, iklim ve jeolojik oluşumlara göre doğadaki 

malzemeler birlikte kullanılmış, bölgenin özelliğine göre taş, ahşap ya da topraktan 

üretilen kerpiç veya tuğla geleneksel yerleşmelere şekil vermiştir. Doğal çevrenin birer 

parçası olan malzemeler, deneme yanılma yoluyla iyice anlaşılmış, sahip oldukları 

olumlu özellikleri ön plana çıkaracak şekilde ele alınıp yorumlanmış doğal verilerdir. 

Teknolojinin getirdiği yeni malzeme ve teknikler, tüm binaların birbirine 

benzemesine, küresel bir dil oluşmasına önayak olmuştur. Yapım kolaylığı ile 

uygulama hızı ile tercih edilen bu yeni malzemeler ve yapım sistemleri (özellikle 

betonarme), kendine has dokuları olan özgün yerleşmeleri özgünlüğünü kaybetme 
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tehlikesi ile karşı karşıya getirmiştir. Özgün yerleşmeleri oluşturan doğal malzemeleri 

tanımak adına, bu malzemelerin özelliklerine değinilecektir. 

Kerpiç malzeme;  hem kuru sıcak hem de soğuk bölgelerde ekonomik ve iklimsel 

konforu olan rahat ortamlar üretir. Beyaza boyanan yüzeyleri güneş ışığını yansıtır, 

kalın olarak kullanılması nedeniyle ısının en yüksek olduğu saatlerde içerinin 

ısınmasına engel olur; yalıtım değerinin yüksek olması da oluşturduğu mekânların az 

yakıtla ısıtılmasını ve sıcak kalmasını sağlar. Başka deyişle, kerpiç binalar, iklimsel 

konfor açısından ekonomik ve işlevseldir. Anadolu’nun özgün yerleşmelerindeki yapı 

stoğunun da önemli bir bölümü kerpiç evlerden oluşur. Malzemenin zayıf tarafı, suya 

karşı dayanıksızlığı ve fazla yük taşıyamamasıdır. Kerpiçle yapılan binalar, 

malzemenin yapısından gelen özellikleri nedeniyle sessiz, sakin, alçakgönüllüdür. Yük 

taşıma kısıtlamaları nedeniyle çoğunlukla insan ölçeğinde, cana yakın ve samimi 

ortamlar sunarlar (İmamoğlu, 2001). Kerpiç; çamur, saman, ot ve saz karışımının 

kalıplara dökülerek; tuğla büyüklüğünde ve biçiminde yapılan bir yapı malzemesidir 

(Şekil 2.20). Dolayısıyla yıllık yağış miktarının az olduğu yörelere özgü bir yapı 

malzemesidir. Çok yağış alan bölgelerde kerpiç yapı eriyip bozulabilir. Güneydoğu ve 

İç Anadolu Bölgeleri’nde yıllık yağış miktarı az olduğundan bu bölgelerin kırsal 

kesimlerindeki yapılarda kerpiç yaygın olarak kullanılmaktadır.  

 

Şekil 2.20 : Anadolu'dan kerpiç ev örnekleri (Url-6). 

“Taşla yapılan binalar sağlam ve uzun ömürlüdür. Kalın yapılmaları nedeniyle yazın 

serin olurlar. Isı kapasiteleri yüksek olduğu için kolay ısınıp soğumazlar. Taş yapılar 

boya sıva istemez, bakım masrafları azdır. Dış etkilere karşı dayanıklı ve sağlamdır. 

Bir kez yapıldı mı kuşaktan kuşağa geçer, yüzlerce yıl kullanılırlar. Ahlat’ tan 

başlayarak Urfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Erzurum, Sivas, tüm Kapadokya 

bölgesi, Kayseri, Niğde, Denizli, Bodrum ve saymakla bitiremeyeceğimiz birçok 

yerleşim yeri, taşla yapılan binaların güzel örnekleriyle doludur (Şekil 2.21). 
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Selçuklular, taşı olması gerektiği gibi kullanan büyük taş ustaları yetiştirmiş, 

Anadolu’yu çok değerli kamu yapıları ve dini yapılarla süslemişlerdir. Yalın bir 

geometrik düzenin egemen olduğu Selçuklu binaları, güçlü formları, eskimez 

nitelikleri ile taş kullanımını doruklara taşımıştır. Bu mirası benimseyip çağa 

uydurmasını bilen Osmanlılar da, aynı anlayışı dünyanın birçok yerine götürmüş, 

ölümsüz eserler vermiştir.” (İmamoğlu, 2001). 

 

Şekil 2.21 : Kapadokya'da taş evler (Url-7). 

Ahşap; doğal, organik ve insana sıcak gelen bir malzemedir. Geniş renk, doku ve boyut 

çeşitliliğine sahiptir. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde, çevresindeki ormanlık alanların 

fazlalığı sayesinde kullanılan bir malzemedir. Tek başına kullanıldığı gibi, diğer 

malzemelerle adapte edilerek de kullanılır. Suya, neme, haşerelere karşı dayanıksız 

olan ahşabın,  yangında kolay tutuşma özelliği de olumsuz yanlarındandır. Geleneksel 

Anadolu konutunda oda boyutunu belirleyen en önemli malzemedir. Geleneksel 

Anadolu konutunun oda ve sofa boyutlarını belirleyen yalnızca ahşap malzemenin 

olanakları değildir. Bunun yanısıra, devlet tarafından boyutlandırılarak satılan kereste 

de oda boyutlarına bir standart getirmiştir (Eyüce, 2005). Kuran’a göre; söz konusu 

standartlar, Osmanlı’da ‘Hassa Mimarları’ tarafından, imparatorluğun çeşitli yerlerine 

yapım kurallarını taşımıştır (Kuran, 1995). Bu konuda Ergül (1998), geleneksel 

mimarlık ürününün yerel olduğu kadar yerel olmayan bir mimarlık nesnesi olabildiğini 

savunarak yönetsel/ yönetimsel etkenlerin mimari biçimin belirlenme sürecindeki 

etkilerine değinmektedir. Ergül’e göre: “Devletin yapı malzemelerine getirdiği 

standartlar oldukça ayrıntılı sınıflandırmalar ve ölçüler içermektedir. Örneğin; ahşap 

dikme en ve boyları ve diğer ahşap eleman boyutları hep belirlenmiştir. Hükümler 

ahşap dışındaki diğer malzemeleri de içermektedir.” (Ergül, 1998).  Merkezden 

yönlendirilen bu standartlaşma imparatorluğun etki alanı geniş coğrafi yörede 

tipleşmeyi de sağlamıştır ( Eyüce, 2005). 
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1977 yılında, İskilip’te yapılan Türk evi rölevelerinde, kareye yakın bir planı olan oda 

boyutları, üç metre civarındadır veya bazı örneklerde dört metreye yaklaşmaktadır. 

Kullanım dışında odanın boyutunu belirleyen, ahşabın boyutu ve geçebildiği açıklıktır 

(Şekil 2.22). Bu tabii ki odanın bir yöndeki boyutunun sınırlayıcısıdır, kare veya 

kareye yakın boyutlandırmanın sebebini malzemede göremeyiz ( Yürekli, Yürekli, 

2005). 

 

Şekil 2.22 : Türk Evi oda şematizasyonu, İskilip (Yürekli, 2005). 

Kayseri etrafı dağlarla çevrili düz bir ova üzerine kuruludur. Yörenin taş ocakları 

yönüyle zengin olması ve taşın kolay çıkarılabilmesi şehirdeki mimariyi taş 

malzemenin özellikleri yönüyle geliştirmiştir. Öyle ki çoğu yerde toprağın hemen 

altından başlayan taş, bitmek tükenmek bilmeyen bir doğal kaynaktır. Yörede taş 

malzemenin çokluğu ve teminin kolaylığı mimarinin biçimlenmesine yön veren en 

önemli verilerden biridir. Taş kaplı sokaklar, taş ve ahşap çıkmalar, zemini taş kaplı 

hayatlar, düz toprak damlı evler, genellikle sokağa akan taş çörtenler Kayseri 

Evleri’nin genel özellikleridir (İncesakal, 1990).  

Kayseri Hisarcık’taki yapıların duvar boşluk çeperlerini güçlendirme ve güvenilir bir 

malzeme ile açıklık geçme problemine bulunan çözüm de eşsizdir. Duvar boşluğu 

çeperi, büyük kesme taşlarla duvarların dışıyla aynı yüzeyde, taşıyıcı duvardan daha 

ince ve harçsız örülerek ölçülendirilir. Duvar boşluğu açıklığı arkada ahşap 

kadronlarla geçilir. İçeride, kesme taş çeperi arkasında duvar boşluğu nişleri elde edilir 

(Şekil 2.23). Duvar boşluğu geçme problemi için geliştirilen bu çözüm Hisarcık yapı 

ustalarına farklı sembolik süslemelerle tarifler yapma fırsatını tanımamıştır (Aran, 

2000).  
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Şekil 2.23 : Hisarcık (Kayseri) bağ evleri (Aran, 2000). 

2.1.2 Kültürel veri 

Konut tasarımı, doğal verilerin yanısıra, yerleşimin köklü kültürel yapısından da 

etkilenmektedir. Özgün yerleşimlerin mimari kurgu ve kültürel yapı ilişkileri 

incelendiğinde, gelenek ve hayatın içinde yer alan diğer unsurların soyut bir biçimde 

mekâna yansıdığı gözlemlenmektedir. Buna göre konut tasarımını etkileyen kültürel 

veriler; 

 Aile ve gelenek yapısı, 

 Dini inançlar ve yaşam tarzı, 

 Üretim biçimleri ve ekonomik etmenler, 

 Yerel kalıp dili, 

olarak dört başlık altında incelenebilir. 

2.1.2.1 Aile ve gelenek yapısı 

Kültürün en önemli bileşeni gelenektir. ‘Gelenek’ sözcüğünün gerek İngilizce ve 

gerekse Fransızca dillerindeki karşılığı ‘tradition’ sözcüğü; Latince, aktarma, iletme 

anlamlarına gelen ‘tradere’ sözcüğünden türetilmiştir. Diğer tanımlar ise: “kültür ile 

ilgili olan ve önceki nesillerden devralınanlar” ve “birikmiş/biriktirilmiş deneyimler 

ve bunların sürekli kullanımı” şeklindedir. “Bu konuda en kapsamlı ve mimarlık 

araştırmaları ile en uygun biçimde ilişkilendirilebilecek tanım Paul-Alan Johnson 

tarafından yapılmıştır. Johnson gelenekleri; “bilginin gerçekler, inançlar, deyişler, 
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kurallar ve adetler biçiminde, zaman içinde nesilden nesile aktarılmasıdır” şeklinde 

tanımlamaktadır” (Eyüce, 2005). 

Kongar kültürü, bir toplumun üyesi olarak, insanın kazandığı bilgi, sanat, gelenek-

görenek ve benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan karmasık bir bütün 

olarak tanımalar. Yani kültür, öğrenilmis, saklanmış ve öğretilen; eğitimle yeni 

kuşaklara aşılanan bir içeriktir (Kongar, 1972). 

Gelenek; tarihsel sürecin içerisinde geçmişten gelen, fakat hala geçerli ve güncel olan 

faaliyetlerin, olayların, töresel alışkanlıkların ve bunların ürettiği nesnelerin tümüdür 

(Özer, 1993). Aile ve gelenek yapısı, kültürün birer alt bileşenidir. Kültürü oluşturan 

maddi ve manevi her türlü unsurun arka planında onu meydana getiren gelenek, inanç 

ve değerler sistemi mevcuttur. Kültür, bu değerler sisteminin ve öğrenilmiş davranış 

biçimlerinin nesilden nesile aktarılması sayesinde bir süreklilik arzeder. Kültür 

tarihçileri, insanoğlunun hayatta kalma ve varlığını sürdürme savaşındaki başarısını, 

kültürel bir varlık oluşuna, yani yaşayarak öğrendiklerini kültüründe saklayıp, yeni 

kuşaklara aktarma yeteneği ve iletişim becerisine bağlı görürler (Güvenç, 2002). 

Geleneksel toplumların ürettikleri mimariler, mimari geleneklerin uygulanması 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu oluşumu, Paul Oliver, geleneksel toplumun tüm yaşam 

biçimiyle çok daha bütünleşmiş olarak görmekte ve bu bütünleşmeyi “geleneksel 

mimarlık ve geleneksel yapı diye bir şey yoktur, sadece gelenekleri kendinde toplayan 

ve dışa yansıtan yapılar ve mimariler vardır”, şeklinde ifade etmiştir (Oliver, 1969).  

Dolayısıyla fiziki çevre üzerinde yapılan değişiklikler, o toplumun kültürünün bir 

aynası olarak da görülebilir.  İnsanların kendi hayatlarını kolaylaştırmak adına kendi 

düşünsel yapılarını inşa ettikleri binalara, caddelere, bahçelere vb. yerlere yansıtmaları 

onların kültürel peyzajını ortaya koyuyor diyebiliriz. Bu yansımanın en yakından 

gözlemlenebileceği yapı türü, hiç şüphesiz, fertlerin geçmişten gelen kültürel 

özelliklerinin en iyi yansıtıldığı maddi kültür varlığı olan, inşa ettikleri ve barındıkları 

konutlardır. Bu durumda konut, kültürün peyzajdaki yansımasıdır diyebiliriz. 

Özdemir’in ifadesiyle; “yapı malzemesi, jeolojik ve jeomorfolojik özellikler, iklim 

şartları, bitki örtüsü, toprak ve diğer doğal çevre verileri ile birlikte konutlar; onu inşa 

eden insanın gelenek, görenek, arzusu, tarihi ve ekonomik şartlarını da yansıtır”  

(Özdemir, 2000).  İnsanın yaşama alanının odağı durumundaki konut, bu özelliğinden 

dolayı onu yapan ve kullanan insanın dünya görüşü ve algılamasını, mit ve inançlarını, 

ideallerini, geleneklerini, sosyal düzen ve organizasyonlarını, hayatlarını kazanma 
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biçimlerini, yani bütün olarak kültürünü özenle işlediği ve maddi olarak görülebilir 

hale getirdiği mekândır (Köse, 2007).  

İnsanoğlunun mensubu olduğu ilk sosyal bünye ailedir ve hayatı boyunca bir aile 

grubunun üyesidir. Geleneksel büyük aile düzeni, geleneksel Anadolu konutunun 

tasarımını etkilemiştir. Bu düzende, kuvvetini, düşünce yeteneğini ve ekonomik 

gücünü kaybetmeyen evin en yaşlı erkeği, ailenin reisidir. Yetişmiş, çoluk çocuğa 

karışmış bile olsalar, erkek çocuklar, babanın mutlak egemenliği altındadır. Bu töre, 

toplumsal ve ekonomik yönden ailenin beraber yaşamasını sağlar ve denetler. Bu kadar 

insanın geçimini ve ailenin refahını sağlamak için gücü ve toplumsal değeri olan erkek 

çocukların aile içinde kalması gerekmektedir (Günay, 2003). Bu nedenle geleneksel 

Anadolu konutunda ailenin erkek çocuklarından biri evlendiğinde, eve bir oda eklenir 

veya bahçeye yeni bir ev inşa edilir. Anadolu’daki anane bunu gerektirmektedir 

(Cansever, 1997).  

Geleneksel Anadolu konutundaki avlu oluşumu, aile içi ilişkilerinin yoğun yaşandığı, 

ailenin ortak kullanım alanlarından biridir. Aile ve kadının mahremiyetinden dolayı 

dış dünyadan tecrit edilmiş bir mekândır. Ancak eve girişte ilk kullanılan alan olması, 

fiziki engellere rağmen ses ve görüntü olarak dışa açık olması nedeniyle avlu, 

geleneksel Türk Evi’nin yarı-özel mekânıdır. Nitekim göçebe Türk kültürünün mirası 

olan doğa ile iç içe yaşama arzusu ev içinde avlu ile çözümlenmiştir. Avlulu konutlarda 

açık yeşil alanlar bir iç mekân gibi tasarlanarak, yapı içinde dış ortamdan soyutlanmış 

sosyal bir mekân yaratılmıştır (Bozkurt, Altınçekiç, 2013).  

Yerleşik düzene geçiş ile birlikte sosyal düzen ve aile yapısında meydana gelen 

değişimin etkileri yaşama mekânı düzenine yansımıştır. Geniş aile yapısı içinde 

akrabalık bağlarının zayıflaması, dini inanç değişimi ve nüfus artışı sonucu 

yabancılardan sakınma içgüdüsünün (mahremiyetin) güçlenmesi, ortak mülkiyet 

yerine özel mülkiyetin tercih edilmesine yol açmıştır. Bu şekilde ortaya çıkan kültürel 

gelişme ve değişmeler sonucunda avlu ve çevresinde sıralanan haneler biçimindeki 

yerleşme grubu kendi içinde ayrışmaya, içe kapanarak bağımsız yaşama birimlerine 

dönüşmeye başlamıştır (Köse, 2005). 

2.1.2.2 Dini inançlar ve yaşam tarzı 

Türklerin İslam dinini kabul etmesi, kültür hayatında bir dönüm noktası teşkil eder 

(Ökten, 1995).  Spiro Kostof’a göre “geleneksel yaşam kurallarının genellikle dinsel 
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inançların etkisinde biçimlendirdiği konut, sadece işlevini yerine getirmekle kalmaz, 

aynı zamanda işlevi yönlendirir” (Kostof, 1985). 

Konutlarda,  zihinsel süreçlerden geçerek haremlik-selamlık ayrımına neden olan 

mahremiyet kavramını oluşturan en önemli etken dini inançlardır. Gür (2000), 

mahremiyet kavramını şu şekilde tanımlamaktadır: 

“İnsan ve çevre arasındaki uyum ilişkisinde merkezi bir rol oynayan mahremiyet 

kavramı, kişinin diğer insanlarla kurmak durumunda olduğu etkileşim ve iletişimin 

kontrolünü elinde bulundurma istemi ve hakkı demektir.”  

İslamiyet’in mahremiyete ilişkin etkisi:  

 Ailenin iç yaşantısının yabancılardan gizlenmesi,  

 Aile fertlerinin dışında, kadın ve erkeğin bir arada oturmaması şeklinde 

özetlenmektedir (Ünügür, Turgut, 1990). 

Mahremiyet kavramının konut mekânına nasıl yansıdığını, Trabzon Evleri ile 

örnekleyebiliriz. Söz gelimi, Trabzon Evleri’ni iklim ve yapı malzemesinin 

biçimlendiriciliği yanısıra, içlerinde yaşayan Türk- İslam hayatı biçimlendirmiştir 

diyebiliriz. Trabzon’da eski tarihli evlerin dış sofalı planda inşa edildiklerini 

görüyoruz. Bu evlerden sadece iki ev günümüze gelebilmiştir. Giderek dış sofalar 

kapatılmış ve iç sofalı plan yaygınlaşmıştır (Karpuz, 1990). Dış sofaların kapatılması 

ve evlerin kendi içine dönük hale gelmesinde mahremiyet duygusunun etkisi 

mevcuttur.  

Yabancılardan gizlenmesi gereken bir işlevin yerine getirilmesinin geleneksel 

Anadolu konutuna yansımasına bir diğer örnek ise gusülhanenin çözümüdür (Şekil 

2.24). Mahremiyet kavramı, sadece İslamiyet’ten, evi ve kadınları sokaktan ve 

yabancılardan gizlemek isteğinden kaynaklanmamakta, Orta Asya inançları ve göçebe 

yaşamına dayanan içe dönüklük kavramından etkilenerek konutu biçimlendirmektedir 

(Ünügür, Turgut, 1990).  

Ünügür ve Turgut (1990), Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden önceki 

inanışlarının Türk Evi’nin oluşumundaki etkisini şöyle anlatmaktadır:  

“Orta Asya inanışlarının (şaman, buda, mani) ortak özelliği olan ruhi maddi kapanış, 

Türk Evi’nin oluşmasındaki dışa kapanma özelliğinde ortaya çıkmaktadır. Türkler 

İslamı benimsedikten sonra Orta Asya inançları ve İslam dünya görüşü, Anadolu’nun 
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verileri ile birleşerek yeni bir yaşama biçimi ortaya çıkarmıştır. Gerek Orta Asya 

inançlarında gerekse İslam tasarrufunda manevi tatmin ve iç yaşantı arayışı, içe 

dönüklük ve dış ilişkilerdeki kısıtlı çözümler olarak özetlenebilir. Geleneksel Türk 

Evi’nde mekân uzunluğunun İslam dünya görüşü ve orta Asya inançlarından 

kaynaklanan “içe dönüklük” normu ile “mahremiyet” ve “egemenlik sınırı” davranış 

mekanizmalarının sonucunda belirdiği anlaşılmaktadır.”  

 

Şekil 2.24 : Geleneksel Anadolu konutunda yıkanma eylemi mahremiyetine bir 

örnek (Sanat Tarihi Dergisi, sayı xiv/2, ss.75-102, 2005). 

Erpi, Türk, Rum ve Levanten mimarilerini kıyasladığı makalesinde, gerek değişik 

yörelerde gerekse de aynı yöredeki Türk Evleri incelendiğinde, başlıca iki özelliğin 

çok belirgin şekilde paylaşıldığını ifade etmektedir. Erpi’ ye göre; Müslüman Türk evi, 

içe dönük bir düzen yansıtır. Bu bazen iki bazen de üç boyuta yansır. Her iki durumda 

da evin iç yaşamı sokağa açılmaz ya da sokakla doğrudan bağlantılı değildir. İki 

boyutlu düzende önce duvarla yoldan izole edilmiş bir avluya girilir, burası bir tampon 

bölgedir. Üç boyutlu düzen de ise ev yine sokağa kapalıdır. Yaşam bölümü sağır 

duvarlı bir zemin katın üzerinde yer alır. Mahremiyetin sağlanmasında ve sokağın 

kirinin, evin içine taşınmamasındaki büyük titizlik açıkça belirgindir. Hristiyan Rum 

Evleri’nin karakter yapısının Türk Evi’ne yabancı olduğunu ve bu farklı 
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biçimlenmelerin en belirgin örneklerine İzmir’in Buca ilçesinde tanık olduğumuzu 

ifade eden Erpi, Türk Evi ile ters yönde bir özellik olarak Rum Evi’ndeki “dışa dönük” 

planlama konseptine dikkat çeker. Çünkü bu evlerde, gerek çok pencereli cumba ve 

gerekse de sokağa açılan giriş kapısı, iç yaşamın sokak yaşamıyla kesintisiz 

bağlantısını sağlar. Nitekim Rum Evleri’nde, Türk Evleri’ndeki kadar yoğun bir 

mahremiyet kaygısı yoktur. Türkler ve Rumlar kadar homojen bir topluluk olmayan 

Levanten konutlarının ise, Türk ve Rum konutlarının ikisinden de farklı bir anlayışla 

meydana getirildiklerini ifade eder. Bu azınlık topluluğunun heterojen yapısının 

konutlarına da aynen yansıdığını ve böylece değişik üslupların bir araya geldiği 

eklektik bir mimari örneği olduklarını savunur (Erpi, 1990).  

İslam dini yorumlanırken, kadının toplumsal rolü ve egemenlik alanı öncelikle ev ve 

evin içinde de mutfak olarak öngörülmüştür (Gür, 2000). Bu kültürde kadın, dış 

çevreden önemli ölçüde korunan bir yaşam tarzı sürdürmektedir. Bu gibi toplumlarda 

kadının, günün büyük bir bölümünü evinde geçirdiği ve evin yapılanmasının da kadına 

göre şekillendiğini görebilmekteyiz. Örneğin, Horasan ilçesindeki evlerde bulunan 

tandır evi veya tandır başı olarak adlandırılan bölümlerde, kadınlar evin ihtiyacı olan 

ekmeği ve yemeklerini pişirirler (Şekil 2.25). Geri kalan zamanlarında da evin 

temizliği, dikiş-nakış ve kız çocuklarına çeyiz hazırlamak gibi işlerle ilgilenirler 

(Altaş, Kayserili, 2010).  

 

Şekil 2.25 : Horasan'da tandır ekmeği yapan bir kadın (Altaş, Kayserili, 2010). 

Türk kültür ve geleneğinde temizlik anlayışı da konutun biçimlenmesinde etkilidir. Bu 

anlayış, dünya görüşü ve din ile de desteklenir. Nitekim tuvalet kokusu 

benimsenmediği için tuvalet, geleneksel Anadolu konutunda iç mekânda değil, dış 
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mekânda, yani avludadır. Hatta avlunun eve en uzak ve gözden ırak köşesindedir 

(Köse, 2007). Yine Horasan ilçesinde bulunan köylerde yapılan gözlemlerde, Türk 

kültürünün temizlik anlayışının etkili olduğu görülmüştür. Çünkü geleneksel olarak 

inşa edilmiş olan bütün kır meskenlerinde, tuvaletlerin, evin dışında hatta uzağında 

yapılmış olduğu görülmüştür (Altaş, Kayserili, 2010). 

2.1.2.3 Üretim biçimleri ve ekonomik etmenler 

Kentli veya kırsal kesim insanının gündelik yaşamını biçimlendiren en önemli 

etmenlerden biri hiç şüphesiz üretim biçimleri ve ekonomik etmenlerdir. 

Dönemlerinin en önemli yerleşmeleri ve günümüzde de önemini sürdüren kentler, 

iklim özellikleri nedeniyle su kaynaklarından da yararlanacak şekilde yer seçimlerini 

yapmışlardır. Bir yandan su kaynaklarından yararlanma amacı, diğer yandan savunma 

faktörü nedeniyle yerleşmeler kıyıya hâkim tepe platolarında konumlanmışlardır. 

Zaman içinde gelişen teknoloji ile birlikte suya dayalı taşımacılığın ticari amaçla 

kullanımının artması, su yollarının önemini arttırmış ve yerleşmeler tepelerden 

kıyılara doğru taşınmıştır (Kahraman, Kılıç, 1996). Bu bilgiye bağlı olarak geçmişten 

günümüze değin ekonominin, yerleşmelerin konumlandığı alanların belirlemesinde 

önemli bir veri olduğunu söyleyebiliriz. Bu ekonomik etmenler, fertlerin hem yaşam 

biçimlerini hem de sosyo-kültürel statülerini belirlemektedir. 

Üretim biçimleri ve ekonominin konut şekillenişindeki etkisini anlamak adına ülkemiz 

özgün yerleşmelerinden biri olan Buldan’ı örnekleyebiliriz (Şekil 2.26). Denizli-

Buldan’da geleneksel bir sanat olan dokumacılıkla, geleneksel evleri birbirinden ayrı 

düşünmek imkânsızdır. Buldan dokumacılığı günümüze kadar, ev-atölye birlikteliği 

ilkesine göre sürdürülmüştür. Geçimini yüzyıllardır dokumacılıkla sağlayan kentte bu 

olgu, mimariyi de büyük ölçüde şekillendirmiştir. Temel geçim kaynağı olan 

dokumacılığın devam ettiği evler adeta bir dokuma merkezi görünümündedir. Evlere, 

diğer yörelerden farklı olarak “tezgâh odası” tabir edilen bir mekân katılmıştır. 

Buldan’da dokumacılığın evin bir bölümünde gerçekleştirilmesi, mekânsal bir 

olgunun sosyal yansımalarıdır (Köşklük, 2007) .  
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Şekil 2.26 : Denizli- Buldan geleneksel dokusu (Url-8). 

Geçimini hayvancılıkla sağlayan kırsal alanlarda kır meskenlerinin yanında veya 

bitişiğinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanların barındığı ahır ve ağılın bulunması 

karakteristik bir özelliktir. Kır yerleşmelerinde genellikle her ailenin bir veya birkaç 

büyükbaş hayvanı vardır ve hayvanlar ahır ve ağılda barınırlar. Ahırla biçimlenen 

evler, kışın hayvanların ısısından da faydalanmış olurlar. 

Geleneksel evler bazen ekonomik statüyü yansıtan birer araç olabilmektedir. 

Erzurum’un Horasan ilçesinde, orman örtüsünün zayıf ve kerpiç yapımına uygun 

kerpiç harcı toprağı bulunmayan, fakat konutu yapan ailelerin ekonomik düzeylerinin 

geri olduğu kırsal yörelerde, konut yapımında çevrede bol bulunan, daha ucuza elde 

edilen, hatta çoğunlukla işçilik dışında bir harcama gerektirmeyen karataş tercih 

edilmektedir (Doğanay,1997). Aynı yörede mali durumu iyi olan ailelerin 

meskenlerinde kesme taş kullanılırken, mali durumu iyi olmayan ailelerin 

meskenlerinde ise karataş yığma olarak kullanılmaktadır (Altaş, Kayserili, 2010). Bu 

örnekle ifade edilen konut tasarımında ekonomik verinin biçimlendiriciliğidir. 

Endonezya’da benzer şekilde, Java adası geleneksel mimarilerinde çatı biçimlenme 

özellikleri önemlidir. Çünkü evler çatı biçimlerine göre hem adlandırılmakta ve hem 

de sınıflandırılmaktadır. Başlıca beş tip olan çatılar, en az gelişmişlikten en karmaşık 
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olanına doğru sınıflandırarak: ‘panggang pe’, ‘kampung’, ‘limasan’, ‘joglo’ ve ‘tajug’ 

gibi adlar almaktadır. Bu sıralanış aynı zamanda ev sahiplerinin sosyo-ekonomik 

düzey sıralamasını da ifade etmektedir (Şekil 2.27). Burada örneklenen her iki 

konumda da, yoğun yağmurlar, çatıları geleneksel evlerin en önemli öğesi haline 

getirmektedir. Çatılara verilen bu önem çatıların biçimlenme geleneklerine dönüşmüş, 

fakat bu süreçte yağmurdan korunmanın yanısıra bir yandan çatı örtüsü altında oluşan 

mekânların nitelikleri gelişirken, diğer yandan da çatıların görsel özellikleri aracılığı 

ile anlam iletir hale gelen birer statü sembolü olmuşlardır (Eyüce, 2005). 

 

Şekil 2.27 : Endonezya’da çatı biçimlerinden örnekler (Url-9). 

2.1.2.4 Yerel kalıp dili 

Özgün yerleşimlerin oluşumda, malzeme kadar, yörede gelenekselleşen yapım 

teknikleri de etkilidir. Bu tür gelenekselleşen yapım teknikleri, yere özgü kalıp dili ve 

birtakım biçimler oluşturmuştur. Buna dair verilebilecek örneklerden biri, Harran’la 

özdeşleşen bindirme kubbeli evlerdir (Şekil 2.28). Günümüzde Türkiye sınırları 

içindeki varlığını, yalnızca Güneydoğu Anadolu’daki birkaç kırsal yerleşmede 

sürdüren bu ev tipinin özelliği; içerdiği eş boyutlu mekânların, bindirme tekniğiyle 

yapılmış birer kubbeye sahip olmalarıdır. Ayrıca bu eş boyutlu mekânların, tamamen 

yerel uygulama geleneğinden gelen bir özellik olarak, 3-4 m olarak planlamasıdır 

(Akın, 1996). Bindirme kubbe yapımı kalıp gerektirmez. Bu tip kubbe, yapıları örtmek 

için yeterli boyut ve sağlamlıkta kiriş sağlayacak ağaç bulunmayan kıraç yerler için 

çok uygun bir çözümdür. Gerçek kubbeye göre avantajını da ahşap ve iskele 

gerektirmemesi oluşturur. Bu nedenle daha gelişmiş bir teknolojiye sahip “gerçek” 

kubbenin ortaya çıkışından sonra da ahşabın yetersiz olduğu bölgelerde ya da düşük 

maliyet gerektiren yapılarda bindirme kubbe yapımı sürmüştür. Harran’ı Suriye ve 

Anadolu’daki diğer bindirme kubbeli ev yerleşmelerinden ayıran, belki de benzersiz 

kılan özellik, evlerin kubbelerinin kerpiçle değil tuğlayla yapılmış olmasıdır (Akın, 

1996). 
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Şekil 2.28 : Harran Evleri (Url-10). 

Anadolu’da gelenekselleşen yapı tekniklerinden bir diğeri de tüteklikli örtüdür ve bir 

tür bindirme ilkesinin ürünüdür. Bu konstrüksiyonda,  eldeki kiriş uzunlukları, mekân 

açıklığını geçmeye yetmediği için, yapımın ilk aşamasında her dört köşenin önüne 

birer çapraz kiriş yerleştirilerek, açıklık küçültülür. En yukarda kenar boyu ortalama 

40 cm olan kare biçimli bir açıklığa ulaşıncaya kadar sürer. Bu örtünün Doğu 

Anadolu’daki yerel adı ise, kırlangıç kuyruğu biçimini çağrıştırması nedeniyle 

“kırlangıç kubbe” dir (Şekil 2.29). Tüteklikli örtünün ortaya çıkışını, kiriş uzunluğunu 

aşan, büyük boyutlu mekân gereksinimine bağlamak doğru olur. Günümüzde Doğu 

Anadolu kentlerindeki en büyük tüteklikli örtü yoğunluğu, Erzurum’da bulunmaktadır 

(Akın, 1996).   

 

Şekil 2.29 : Doğu Anadolu Bölgesi’nden kırlangıç örtü örnekleri (Özkan, 2008). 

Eyüce’ ye göre; geleneksel Anadolu konutu, çatı biçimlenme özellikleri olarak 

saçakları ile ön plana çıkan bir evdir. Saçak biçimleri ve boyutları yöreden yöreye 
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farklılıklar göstermekle birlikte, saçakların “saçak altı kurudur, misafirin yoludur” 

dedirtecek kadar yağmurdan korunaklı olduğu açıktır. Rize Evleri’nde “kara saçak” 

olarak bilinen saçak tipi yağmur sularının yapı yüzeyinden olabildiğince uzaklaştırmak 

amacı ile 2.50 m’ye kadar ulaşabilmektedir. Buna karşın, Karadeniz Bölgesi kadar 

olmasa da, kış aylarında bol yağış alan birçok yörede, örneğin; Urla Evleri’nde saçak 

genişliği 30 cm’yi geçmemekte, yapı yüzeyleri yoğun yağmurlarda yeterince 

korunamamaktadır (Şekil 2.30). Teras çatılı Bodrum Evleri’nde ise saçak yoktur, 

yağmur suları çörtenler aracılığıyla yapı yüzeylerini yalayarak zemine indirilmektedir. 

Bu farklılığın nedeni ‘kara saçağın’ biçimi ve boyutları ile uygulandığı yörenin yapı 

geleneği olması, Urla vb. yörelerde böyle bir geleneğin oluşmamış olmasıdır (Eyüce, 

2005). 

 

Şekil 2.30 : Geleneksel Rize Evi ve Urla Evi saçakları (Url-11). 

Anadolu yerleşmelerinde yerel kalıp dili dediğimiz mimari karakterin oluşumunda 

yerel malzemenin kullanılması esastır. Örneğin, Karadeniz’de ahşap, Doğu 

Anadolu’da taş, Güneydoğu Anadolu’da kerpiç malzemeye dayalı yerel mimari dil 

gelişmiştir. Oysa Erzincan Kemaliye yerleşim karakterinde, doğal kaynaklar ve 

mimari karakter arasında bir ayrım dikkat çekmektedir. Kemaliye Evleri’nde mimari 

dilin temel bileşenleri taş ve ahşaptır (Şekil 2.31). Kemaliye’de taş malzemenin 

kullanılması doğal kaynaklar bakımından normal karşılanmaktadır. Ancak ahşap 

malzeme kullanımı şaşırtıcıdır. Sarp kayalık ve meyve bahçelerinden oluşan doğal 

çevrede yapı malzemesi olarak kullanılabilecek ahşabın sağlanabileceği ormanlık 

araziler bulunmamaktadır. Zorlu nakil imkânlarına karşın bu sistemin geliştirilmiş 

olması ve bu dilin yerleşimin bütününde kullanılması Kemaliye’yi özgün kılmıştır 

(Torbaoğlu, Demir, 2016). 
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Şekil 2.31 : Kemaliye Evleri’nde ahşap kullanımı (Torbaoğlu, Demir, 2016). 

2.2 XX. Yy Mimarlık Söylemlerinde Yerel Kavramının Ortaya Çıkışı 

Yerel veri kullanımı, mimarlığı doğal ve fiziksel çevreyle, kültürel ve tarihsel geçmişle 

ilişkilendirmek için gereklidir. Geçmişten bu yana ulaşmış ve yer ile özdeşleşerek 

oluşturulmuş mimari yerel mimari olarak isimlendirilir. İnsanlığın birbirinden 

tamamen ayrılan iki çağı olan tarım ve endüstri çağına baktığımızda, yerel mimarlığın 

endüstri öncesi dönemde etkin olduğunu, endüstri çağının tüm dengeleri değiştirdiği 

dünyada yerel mimarlığının da yok olmaya başladığını tespit edebiliriz.  

18. yy’in son yarısında İngiltere’de başlayan ve 19. yy da tüm Avrupa’ya yayılan 

Endüstri Devrimi ile yapı sanatı ve inşaat teknikleri değişime uğramıştır (Benevelo, 

1981). 19.yüzyıldaki yayılımın bir diğer önemli sonucu da üretimin; farklı bir teknik, 

örgütlenme, yatırım ve ilişki birikimi anlamına gelen makineler üzerinden ve kentlerde 

yapılmaya başlamasıdır (Bilgin, 1998). Endüstri Devrimi ile inşaat teknikleri 

değişmiş, taş, tuğla, ahşap gibi geleneksel malzemelerin, endüstriyel işlemlerle 

işlenmesi ve dağıtılması sağlanmıştır. Bunlara zamanla dökme demir, cam ve daha 

sonraları da çimento gibi yeni malzemeler eklenmiş, bilimdeki ilerlemelerle, 

mimarlara seri üretim sayesinde yeni malzemeler sunulmuştur (Benevolo, 1981). Bu 

dönemde; mimarlar yaşanan bu ani değişikliklere adapte olamamış ve endüstri öncesi 

yıllarda yapılmış olan her şeyin, kendi çağlarının karakterini yansıtmak üzere 

yapılanlardan daha iyi olduğuna kanaat etmişlerdir. Böylece 19. yüzyıl bir 

“Historisizm Çağı” olmuştur. Rönesans sonrasında yaratıcı ve dinamik bir evre geçiren 

mimarlık, 19.yy da geçmişin üstünlüğünü kabul eden, tarihi yeniden canlandırmacı ve 

geçmişi körü körüne taklit eden bir anlayışın içine düşmüştür. Bütün üslupların 

karışımını öngören eklektisist bir kaos oluşmuştur (Özer, 1982).  
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Özer’e göre (1983), “19. yy sonlarına doğru estetik anlayışın hızla basitliğe yönelmesi 

olayı da eklektisist cereyanlara büyük bir darbe indirmiştir. Söz konusu eğilimin gayesi 

“mimariyi arıtmak, üslup fazlalıklarını ayıklamadaki devletin spritüel, sosyal ve 

ekonomik hayatını ifade etmek için taze bir başlangıç noktası sağlayabilecek şekilde 

basit ve dolaysız bir mimariye dönmektir. Basitliğe doğru yönelme eğiliminin 

Avusturya’daki iki ünlü temsilcisi de Otto Wagner ve Adolf Loos’ dur.”  Mimarlıkta 

geçmişten yararlanmadan basitleşmeye, rasyonel ve yalın biçimlere gidilmesini 

“süsleme cinayettir” sözüyle ilk defa öneren Adolf Loos kendisini Art Nouveau’ ya 

düşman eden radikal estetik pürizmini geliştirmiştir (Özer, 1982). Kültürün evriminin, 

kullanıma dönük nesnelerin süslemeden arındırılmasıyla eşanlamlı olduğunu 

düşünmüştür (Conrads, 1991). İnşa ettiği Steiner Evi’nde Loos, her türlü süs ve 

profilden vazgeçmiş, pencereleri keskin kenarları ile çıplak yüzeye yerleştirmiştir 

(Şekil 2.32). Böylece modern mimarlığın temelleri atılmıştır. 

 

Şekil 2.32 : Otto Wagner Posta binası ve Adolf Loos- Steiner House (Url-12). 

Ancak geçmişten bağlarını koparıp, tarihsel üslupların etkisinde kalmadan yaratma 

eylemine giden ilk akım De Stijl’ dir. Tarihten bağımsız, evrensel bir üslup 

geliştirmeye çalışan bu akımın kuramsal anlamda öncülüğünü yapan kişi 

Mondrian’dır. Sanatçıya göre sanatta kişisel yorumların yerini evrensel bir düzen 

almalıdır. De Stijl’in kurallarını mimari alanda en saf şekliyle yorumlayan yapı, 

Rietveld’in 1924 yılında Utrecht şehrinde yapmış olduğu Schröder Evi’ dir (Şekil 

2.33). 

De Stijl anlayışı 1919 yılında Walter Gropius tarafından kurulan Bauhaus okuluna da 

önderlik etmiştir. De Stijl ile başlayan ve geçmişten yararlanmaksızın geometrik düzen 

içinde, rasyonalist bir anlayışla form yaratma eylemi 1920’lerdeki modern mimariye 

büyük ölçüde damgasını vuracaktır (Özer, 1982). 
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Şekil 2.33 : Schröder Evi ve Mondrian kompozisyonu (Url-13). 

2.2.1 Modern mimarlık 

Batı’da modern mimarinin resmi tarihi, hem başlıca yazarı hem de başkahramanı Le 

Corbusier olacak şekilde yazılmıştır (Bozdoğan, 2002). Nitekim Hitchcock’a göre, 

dünyayı modern mimarlıktan haberdar eden ilk isim Le Corbusier’dir (Hitchcock, 

1966). 1920-25 yılları arasında yayınladığı L’Esprit Nouveau (Yeni Ruh) dergisi ve 

birçok kitabında kendi mimarlık kuramlarını açıklayan Le Corbusier (1999), “Bir 

Mimarlığa Doğru” adlı kitabında geleneksel alışkanlıkların bir daha geriye 

dönmemecesine yok olduğunu vurgulamıştır.  

Bozdoğan’a göre; modernizm mimari alanda devrimci bir estetik öğretiyi kuşatıyordu. 

Bu hareketin tanımlayıcı özellikleri, betonarme, çelik ve cam kullanımı, kübik 

formların öne çıkması ve hepsinden önce de bezeme ve süsleme detayların 

bulunmayışıdır. Le Corbusier, Mies van der Rohe ve Walter Gropius gibi üstatların 

eserleri bu modernist estetiğin özünü ifade eder. Evrensel geçerlilik ve rasyonalite 

iddiasında olan bu öğreti karmaşık sanayi toplumlarının yeni ihtiyaçlarını 

karşılayabilmenin aracı olarak sunuluyordu. Dolayısıyla hiçbir ülke, kültür ya da 

coğrafyanın dışında kalamayacağı çağ açıcı bir güçtü bu (Bozdoğan, 2002). 

1928 yılında İsviçre’nin La Sarraz şehrinde ilk defa toplanan CIAM (Uluslararası 

Modern Mimari Kongreleri) bu ortak anlayışı uluslararası bir niteliğe kavuşturmak 

amacı güden en etkili örgüt olmuştur. Avrupa’da yapılan yıllık toplantıların ardından 

1932’de söz konusu hareket Atlantik Okyanusu’na geçmiş ve New York Modern Sanat 

Müzesi’nde (Museum of Modern Art) aynı adla açılan ünlü sergiden sonra (MOMA) 

bu mimari için “uluslararası üslup” (international design) terimi öngörülmüştür 

(Bozdoğan, 2002).    Bu serginin amacı, o zamana kadar dünyanın çeşitli yerlerinde 
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pratiğe dönüşebilmiş modern mimari eserlerini kategorize etmek ve tanımlamaktır. 

CIAM kongreleri, mimarinin ekonomi ile olan bağlantısından dolayı 

rasyonalizasyonun ve standardizasyonun gerekliliğine atıfta bulunmuştur. Estetikçilik 

ve biçimciliğe kayan yöntemleri kalkınmanın önünde bir engel olduğu dikte edilmiştir 

(Conrads, 1991).  

1920’lerde eskinin biçimsel kalıntılarından kurtulma çabalarıyla başlayan evrensel, 

standart, yalın geometrik formlara yönelen rasyonalist mimarinin giderek büyük 

ölçüde yerel verileri hiç göz önünde bulundurmayan bir monotonluğa ulaştığı 

görülmektedir (Özer, 1982). Nitekim yeni modernizm fikrinde “gelenek” ve “yeni” 

birbirine karşıt kavramlardır (Habermas, 1990). Modernlik olgusu bir süreç olarak ele 

alındığında görülür ki, modernlik tüm toplumsal alanlarda gelenekselden koparak 

yaratılan ve eşitlik ilkesi temel alınarak düzenlenmiş yeni bir sosyal yapı düzenini 

içermektedir (Roth, 2000).  

Bilgin’in (1996) aktarımına göre, Sosyolog Anthony Giddens, “modernleşmenin” 

toplumlar üzerinde yaptığı etkiyi şu başlıklar altında incelemiştir:  

 Süreksizlik  

 Bağlamdan koparma  

 Düşünümsellik  

Süreksizlik; sıçramalı bir gelişme eğilimine işaret eder. Geçmişle şimdiki zamanın 

ilişkisinin arızi ve tesadüfi olmanın ötesine geçmediğini gösterir.  

Bağlamdan koparma; ilişkilerin, kurumların ve nesnelerin bir yere ait olma 

özelliklerini yitirme eğilimlerine işaret eder.  

Düşünümsellik ise; doğallığın, kendiliğindenliğin yitirilmesine işaret eder. Her şeyin 

zihinsel süreçler üzerinden dolayımlanan bir projeye, vizyona dönüştüğünü gösterir.  

Bilgin’e göre (1996), bu özellikleri, geleneği, aidiyeti ve doğallığı hemen ortadan 

kaldıran değil, ancak sürekli aşındıran, eskiden farklı bir zaman, mekân ve varoluş 

biçimi ortaya çıkaran bir eğilim olarak kavramak gerekir. 19. Yüzyıldan sonra tüm 

dünyaya yayılan ve toplumların dokusuna derinden nüfuz eden modernleşmenin bu 

özellikleri, özellikle konut ve yerleşme düzenindeki dönüşümü anlamak için elverişli 

araçlar olmaktadır.  Evrensel modellerin yerelliği gölgede bırakmasını mümkün kılan 

modernizmin bir ayırt edici özelliği de konut, ikamet ve yerleşme biçimleri üzerinde, 
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kültürel alışkanlıklardan ve yaşama biçimlerinden çok ekonomik ve politik 

gelişmelerin izinin bulunmasıdır (Bilgin, 1996).  

2.2.2 Modern mimarlığın eleştirisi ve postmodern durum    

Modern mimarlık hareketi ve onu şekillendiren Batı kültürü tüm dünyaya yayılmış ve 

bu mimarlığın yerel iklim koşullarına, yerel kültürel olgulara uygunluğu hiç dikkate 

alınmamıştır. Gropius, “yaşamın gereklilikleri insanların çoğu için aynıdır” yaklaşımı 

Dünya Savaşı sırasında Alman işçilere sağladığı konut özünde düşünülünce doğrudur 

fakat uluslararası üslup taraftarları bu felsefeyi Pakistan, İran, Yemen gibi yerlerde 

uygulayarak çölleri cam kaplama gökdelenlerde doldurmuştur. Le Corbusier ’in dile 

getirdiği ‘bütün uluslar ve iklimler için tek yapı’ tasarısı modernistlerin sonraki nesli 

tarafından hayata geçirilmiştir. Çünkü üçüncü dünya ülkeleri uluslararası arenada statü 

kazanmanın kanıtı olarak, bu ‘yabancı’ mimarlığın getirilerini büyük bir şevkle kabul 

etmişlerdir (Roth, 2000). Modern mimarlığın yapılaşma ilkelerinin yaygınlaşması 

İkinci Dünya Savaşı’nı izleyen savaş sonrası dönemine, somut olarak 1947’ye kadar 

sürmüştür. İnşaat sektörünün sekteye uğradığı savaş döneminde mimarlar, bazı 

kavramları sorgulamaya başlamışlardır. CIAM’ın 1947’de düzenlenen kongresinde bu 

değerlendirmeler neticesinde kentin yalnızca işlevsel olarak ele alınmaması, sosyo-

psikolojik gereksinmeleri de tatmin etmesi gerekliliği vurgulanmıştır (Frampton, 

1985).  

Modernizm hızla yaygınlaşırken aynı anda modern mimarlığın eleştirisini yapan 

oluşumlar doğmuştur. Modern sonrası mimarlık yaklaşımları arasındaki ilk kapsamlı 

eleştiriyi Team 10 ve Louis Kahn yapmıştır. Team 10, mimarlığı doğal ve fiziksel 

çevreyle kültürel ve tarihsel geçmişle ilişkilendirmek gerektiği üzerinde durmuştur. 

Grubun önemli ismi Giancarlo De Carlo, CIAM’ın yıkılışının bir nedeninin de tarihe 

düşmanlığı olduğunu söyler. Tarihi kabul etmeyi reddetmenin, mimarlığın en geniş 

bağlamını da yadsımak olduğunu savunur (Tanyeli, 2011). Modernist öğretiler 

doğrultusunda tasarımlanıp üretilen yapılar ve bunun sonucu oluşan yapılaşmış 

çevrelere yönelik eleştiriler: 

 Yerel verilerin tümü ile yok sayılması ve böylece yerel bağlam ve 

yerel/kültürel kimlikten yoksunluk, 

 Ne olursa olsun sadece yeninin ve yeniliklerin amaçlanması, geçmiş ile 

bağların tümü ile koparılmış olması, 
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 Anlamdan yoksun yapılardan oluşan, kentsel belleğin yok edildiği yapılaşmış 

çevrelerin üretilmesi olarak özetlenebilir (Jenks, 1977; Eyüce, 2005).   

Geniş bir çerçevede ele alınması gerekli postmodern tasarım yaklaşımları, bu ve 

benzeri eleştirilere dayanarak ortaya konmuş ve uygulama alanı bulmuştur. 1960’lar 

ile birlikte postmodern mimarlık, modern toplumu kavramadaki eksikliklerine karşın 

modernizme alternatif olma iddiası ile mimarlık gündemine yerleşmiştir. Postmodern 

anlayışta, modernin anti-tarihselliğine karşı tarihsel ve kültürel referansların önem 

kazandığı, bilimsel ve ütopik geleceğin kenti düşüncesine karşı geleneksel kenti, 

mimarlığa modernizmin yüklediği “her şeyi çözücü” rol yerine sınırlarını tanıyan ve 

çoğu kez mimarlığın özerkliği düşüncesinden hareketle yeni bir formalizme düşen 

tavırların yayıldığı, hatta eleştirildiği görülmektedir (Dostoğlu, 1984).  

Postmodernizm, modern mimarlığın ortaya koymaya çalıştığı rasyonel ve uluslararası 

mimarlığa bir tepki olarak doğmuştur. Modern mimarlıkta dışlanan tarihsel öğeler, 

postmodern mimarinin biçimlenmesinde öncü olmuşlardır. Geleneğin ve kültürün 

yeniden keşfine ve kentsel belleğe değinen postmodern mimari simgesel değerler ile 

ön plana çıkmıştır. Ancak sergilenen tavır, tarih ve geleneklerin umarsızca kullanımı, 

‘kitsch’ kavramını doğurmuştur (Dostoğlu, 1984). 

Yerel mimarlık bağlamsaldır. Öyle ki, anlamını, bulunduğu yerden almaktadır. 

Dolayısıyla elde edilen estetik düzey ve anlamsal zenginlik, çevreye uygunluğun 

sonucudur. Postmodern mimarlık bu anlamları çevreden soyutlayıp, simgeleştirme 

yoluna gitmiştir. Her türlü yaratıcılık aracını ve yöntemini destekleyerek hoş görmesi; 

sorumsuzluk, düzeysizlik, zevksizlik ve kitsch kavramı yaratması şekliyle de 

eleştirilmiştir (Şentürer, 1995).   

2.2.3 Bölgeselcilik ve eleştirel bölgeselcilik 

Lefaivre (2003), Lewis Mumford’ın 1940’lar ve 1950’lerin başındaki yazılarının, 

savaş öncesi CIAM’ın düşüncelerine karşı ilk bölgeselci manifestolar olduklarını ifade 

eder. 1940’lı yıllarda gelişmeye başlayan bölgeselcilik anlayışında, “eleştirel” bir 

bakış açısının şekillenmesine ön ayak olan kişi, Lewis Mumford ’dur. Mumford 

söyleminde, evrensel mimariyi ve romantik bölgeselcileri eleştirmiş, öte yandan da, 

özellikle 3. dünya ülkelerinde “yerel mimariye” karşı daha duyarlı olunması ve 

evrensel uygarlık ile yerel kültürün birlikte yorumlanması gerektiğini vurgulamıştır. 
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Kuban (1961), bölgeselciliğin, Uluslararası Üslub’a bir tepki olarak mimarlığın 

kalıplaşmasına karşı koymak istediğini ifade etmiştir. Bölgeselciliğin ne olmadığını 

maddeler halinde açıklayan Kuban’a göre bölgeselcilik, “bölgesel formların taklidi 

değildir”, “eskiye dayanan bir yaratma, bölgeselciliğin ilkesi değildir”, “bölgeselcilik, 

her türlü a priori formalizmi reddeden bir davranıştır”. Kuban, bölgeselciliğin halk 

sanat ve geleneğinin değerlendirilmesi olduğunu belirterek, milliyetçilik ve ulusçuluk 

gibi politik davranışlarla ilgili olmadığını ifade eder. 

1964’de Bernard Rudofsky’nin, ABD’de çok yankı uyandıran “Mimarsız Mimarlık” 

sergisi de, yerel mimarlık ile modern mimarlık arasındaki ilkesel benzerlikleri ve yerel 

mimarlığın doğa ile ilişkilerini ortaya koyan önemli bir sergidir. “Architecture Without 

Architect” kitabı serginin ardından yayımlanmış ve bu kitapta farklı bölgelerden çeşitli 

yerel örnekler veren Rudofsky, yerel mimarlık teknikleri ile modern teknikleri 

karşılaştırmıştır. Rudofsky’e göre; yerel mimarlığın günümüzde olduğu gibi doğayı 

fethetmek yerine, iklimle ve topoğrafyayla uyumlu çözümler geliştirmesi de önemli 

bir noktadır (Rudofsky, 1964).  

Sonraları birçok mimar geleneksel mimarileri yakından tanımak için ‘egzotik’ olarak 

niteledikleri ülkelere geziler düzenlemişlerdir. Bu ilgiyi Paul Oliver “geleneksel 

mimarilerde biçimin işlev ile kurduğu dolaysız ilişkilerin işlevselci akımın 

mimarlarına çok çekici gelmesi” ile açıklamıştır (Oliver, 1969; Eyüce, 2005). 

Mimarsız Mimarlık sergisi sonrasında akademide de yerel mimarlık kavramı 

pekişmiştir. Paul Oliver’in, vernaküler mimarlıkla ilgili çalışmaları da bu sergiyi 

takiben başlamıştır (Şekil 2.34). 

Özer, bölgeselciliği; makine çağının belirlediği kuru bir mimarinin tekdüzeliğinden 

usanan bazı Batılı çevrelerin, son yıllarda sözde rejyonal verilerin değerlendirilmesi 

sloganıyla isimsiz mimariye ait örnekleri ilham kaynağı yapmaları şeklinde 

değerlendirmiştir. Mekanik ve kuru bir mimariye reaksiyon olarak beliren bu oluşum, 

geçmişteki başarılarıyla övünen ve bugünkü çaresizlik içinde her an bu başarılardan 

güncel değerler elde etmeye çalışan yurdumuzda da bir hayli taraftar toplamıştır (Özer, 

1963). Ülkemizde o dönem yaşanan mimari gelişmeler, Bölüm 2.3 de daha detaylı bir 

şekilde ele alınacaktır. 
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Şekil 2.34 : Paul Oliver'in vernaküler mimarlık kütüphanesinden (Url-14). 

Barry Russel (1979), dönemin tartışmalarını, bölgesel (ya da yerel) yaklaşımlar ve 

uluslararası yaklaşımlar olmak üzere iki kutupta ele alınabileceğini belirtir (Şekil 

2.35). Bu iki kutbun özelliklerini şu şekilde sınıflar: 

 

Şekil 2.35 : Russel'ın kutuplaşma modeli (1979). 

Yerel verilere bağlı tasarım geliştirme yönünde ortaya çıkan ‘bölgeselcilik’ kavramı, 

yerin doğal ve kültürel verilerin bir bileşimi olduğu kabul eder. Yerel mimarlık 

çalışmalarıyla öne çıkan Özkan (1989), bölgeselciliği iki grupta incelemeyi uygun 

bulmuştur (Şekil 2.36).  

Özkan, vernakülerizmi biri neo vernaküler (yorumlayıcı tutum) ve diğeri muhafazakâr 

tutum olmak üzere iki kategoride sınıflandırmıştır. Bahsedilen yorumlayıcı tutum, 

yerel öğelerin, çağdaş yapılarda yeniden ifade edilmesi şeklinde özetlenebilir. 

Yorumlayıcı tutumdaki ana amacın, modernizmin purist yaklaşımına bir karşı çıkış 

olduğu düşünülebilir. Söz konusu çerçevede, modernizme adeta bir başkaldırı 

biçiminde –neo-vernacularizm- ‘yeni yöreselcilik’ olarak bilinegelen tasarım 

yaklaşımı, yapı biçimlenmeleri aracılığı ile yapılara işlevsel gereksinimler ötesinde 
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anlamlar yüklemek, yapı ve yapılaşmış çevrelerin yöre ve kültür ile ilişkilenmesinin 

sağlanması gibi sloganlar ile ortaya çıkmıştır (Eyüce, 2005). 

 

Şekil 2.36 : Özkan‘ın bölgeselciliği sınıflandırma yöntemi (Özkan, 1989; Aktaran, 

Aksu, 2007). 

Vernakülerizmin muhafazakâr tutumunda, yeni bir bina inşa edilirken yeni 

teknolojilerde çözüm aramak eleştirilir. Eski teknolojinin, geleneksel yapım 

tekniklerinin kullanılabilirliğinin değerlendirilmesini savunur. Bu sayede kültürel 

sürekliliğin korunacağı da öngörülür (Frampton, 2006). Paul Oliver, vernakülerizmin 

muhafazakâr tutumunun üçüncü dünya ülkeleri için enerji kullanımı bağlamında bir 

alternatif oluşturabileceğini düşünmüştür (Nalbantoğlu, 2000). 

Mısırlı Mimar Hasan Fethi’nin bu anlamda muhafazakâr bir vernakülerizmi 

benimsediğini söyleyebiliriz. Özkan’a göre (2000), Fethi’nin en önemli özelliği  “bir 

yerde yapı yapmak değil, bir yerden yapı oluşturmak”tır. Bir “başka” yerin 

teknolojisini, olanaklarını o yerin kültürel özelliklerine uydurmak değil, o yerin 

mevcut teknoloji olanaklarını kullanarak yapı yapmak onun mimarlığında önemli yer 

tutar (Özkan, 2000). 

Tanyeli’nin (2000) anlatımı, Fethi’nin mimarlık anlayışını özetlemektedir: 

“Fethi’nin geliştirdiği mimari etikte değişim olgusuna mucizevi bir önem atfedilmez. 

Değişim olgusunun varlığını o da kabul eder; ama onun düşüncesinde değişim değil, 

zaman ötesi geçerliliği ve dolayısıyla da sürekliliği öngörülen bir olgular ve inançlar 

kümesi merkezi konumdadır. Ona göre, “yeni” icat edilemez niteliktedir; o, “eski”nin 

içinde varolduğundan ötürü, “yeni”nin ona göre bir çekiciliği de yoktur… Ona göre, 

mimar tasarım ve teknoloji açısından aradığını binlerce yıllık geleneklerden başka bir 

yerde bulamayacaktır. Eski ile yeninin iki karşıt durum olmadığını kabul eden biri için 

bu doğaldır. Çağdaş teknikleri yerine kerpiç ve moloztaş kullanımını, kubbe ve 
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kalıpsız ürünleri beşik tonozu, Batılı planimetrik şemalar yerine tarihsel Kahire 

Evleri’ne özgü “Ka’a” denilen kubbeli ve eyvanlı plan tipini, çağdaş havalandırma 

donanımı yerine rüzgâr kulesini ve kalifiye endüstriyel işgücü yerine kırsal kesimin 

yerel yapı işçiliğini önerişi de aynı paradigmatik kabulden kaynaklanır (Şekil 2.37). 

Bu etik “eski”nin her açıdan bugün de gidilmesi gereken sağlıklı yolu gösterdiğine ve 

bilimin çağdaş verilerinin “eski”yi sürekli doğruladığına duyulan inançta 

temellenmektedir” (Tanyeli, 2000).  

 

Şekil 2.37 : Hasan Fethi Yeni Gurna Köyü ve Murad Greis Evi (Url-15). 

Bölgeselciliğin iki kutbu olarak sınıflanan eleştirel bölgeselcilik ve vernakülerizm, 

teknoloji ile ilişkileri bakımından farklılaşırlar. “Eleştirel bölgeselcilik kavramı, ilk 

kez Tzonis ve Lefaivre’in 1981’deki “The Grid and the Pathway” adlı makalesi ile 

ortaya konulmuştur (Tzonis, Lefaivre, 1985). Bölgeselci mimarlığın çağdaş bir 

yönelimi olarak eleştirel bölgeselcilik, evrensel gelişmelerin ortaya koyduğu sorunlar 

olarak ifade edilen aynılık, kimliksizlik gibi durumlara çözüm aramıştır. Bu yeni 

hareketin yaklaşımı, geçmişin bölgeselci mimarlık tekniklerinden ve hedeflerinden 

büyük ölçüde farklıdır. Tzonis ve Lefaivre (1996), eleştirel bölgeselciliği geçmiş 

bölgeselciliklerden “eleştirel” olması ile ayırır. Sadece dünyaya karşı değil kendisine 

yönelik olarak da eleştireldir; kendini değerlendiren, kendini sorgulayan bir yapısı 

vardır. Frampton’a göre eleştirel bölgeselcilik, geleneklere ve yerelliğe baskı 

uygulayan küresel modernleşmeye karşı bilinçli bir direniştir (Frampton, 1992). 

Eleştirel bölgeselciliğin ortak niteliklerini ve yaklaşımını Frampton (1992) şöyle 

açıklar: 

 Eleştirel bölgeselcilik kendini bilinçli şekilde sınırlandırılmış bir mimarlık 

olarak ortaya koyar. Bu şu demektir; bina serbest duran bir nesne olmayıp 

özellikle o yere uygun halde yapılmıştır. 
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 Eleştirel bölgeselcilik mimarlığı, yapılı çevrenin sahnesel bölümlerden oluşan 

bir seriye indirgenmesinden ziyade tektonik bir gerçeklik olarak görür. 

 Eleştirel bölgeselcilik, yapının içine oturduğu topoğrafyadan yerel ışığa kadar 

yere özgü etkenlere vurgu yaptığı ölçüde bölgeseldir. Işık eserin hacmini ve 

tektonik değerini ortaya koyan önemli bir araçtır. İklimsel koşullara yanıt 

önemlidir. Eleştirel Bölgeselcilik, “evrensel uygarlığın” öngördüğü 

havalandırma sistemlerine karşıdır. Yapıdaki tüm açıklıklar yer, ışık ve iklimin 

yönlendirdiği özel şartlara göre birer geçiş elemanı olarak değerlendirilirler. 

 Eleştirel bölgeselcilik görsel kadar dokunsal olanı vurgular. Çevre, sadece 

görsel değil farklı duyularla da kavranarak deneyimlenir. Farklı düzeylerdeki 

aydınlatma, sıcaklık, nem, hava hareketleri, farklı kokular, farklı malzemelerin 

neden olduğu sesler, insanın duruşunu etkileyen döşeme bitişleri gibi 

tamamlayıcı elemanların yarattığı duyulara karşı hassastır. Medyanın baskın 

olduğu bu çağda enformasyonun deneyimle yer değiştirmesine karşıdır. 

 Yerel elemanların duygusal bir şekilde tekrar edilmesine karşıdır ve 

gerektiğinde yorumlanmış yerel elemanları bütünün içinde kullanabildiği gibi 

kimi zaman yabancı kaynaklı elemanları da kullanır. Diğer bir deyişle eleştirel 

bölgeselcilik, ne teknoloji düzeyinde ne göndermeler düzeyinde hiçbir şeye 

kapalı kalmadan çağdaş, yer-yönelimli kültürün geliştirilmesi için çaba harcar 

(Frampton,1992, Demirgüç,2006). 

Tüm bu maddelerin özetini verecek olursak; eleştirel bölgeselci yaklaşım, iklim, ışık 

gibi yerel verileri, kültüre ilişkin verileri, mimarlığın tektonik ifadesi ile birleştirmiş, 

sahnesel olmayan, insanın algılayabildiği ve hissedebildiği, bulunduğu yere ait bir 

mimarlık önerisinde bulur. Bu özellikleri ile eleştirel bölgeselci yaklaşım bu tez 

çalışmasının ilkesel bakış açısını destekleyen önemli bir kavramdır. 

Tüm bu bilgileri özetle ifade etmek gerekirse; postmodern anlayış, modernizmin 

reddettiği tarihsel formları, yerden bağımsız olarak kullanarak modernist dogmayı 

yenmeye çalışmıştır. Bölgeselcilik; modernizmin kalıplaşmış formlarını ve 

uluslararası üslubu reddetmiştir. Bölgeselcilik anlayışının tarihsel öğelerin 

simgeleştirerek kullanımını reddeden eleştirel bölgeselciliği, Frampton, geleneklere ve 

yerelliğe baskı uygulayan küresel modernleşmeye karşı bilinçli bir direniş olarak 

yorumlamıştır. Frampton’a göre, eleştirel bölgeselciliği anlamak için ilk yapılması 
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gereken şey, basit duygusallıkla bağlanılan vernakülerden uzaklaşmaktır. Bu ikisi 

arasında ayrım yapılmadığında başlıca amacı iletişimsel ya da araçsal bir işaret olarak 

işlev görmek olan popülist bir tavra sürüklenildiğini ve böyle bir işlevin gerçeğe 

eleştirel bakmaktan çok uzak olduğunu ifade eder. 

Frampton (1992), postmodern mimarlığın kullandığı şekliyle, bağlamından koparılıp 

simgeleşen mimarlığa, ‘yer’den bağımsız yapı fikrine karşıdır. Bu tez çalışmasında 

Frampton ’un önerisindeki ‘yer’ kavramı ve eleştirel bölgeselciliği, 3. Bölümde 

yapılan yerel veri kullanım değerlendirmesi açısından önemli bir yer tutmaktadır. 

2.3 1970 Sonrası Türkiye Mimarlığında Yerellik Tartışmaları 

Bu çalışmada yerel veri kullanımları incelenecek projelerin inşa ediliş tarihinde 1970 

eşiğinin seçilme nedenini ifade etmek bakımından, Cumhuriyetten günümüze Türkiye 

mimarlığında vuku bulan yerellik tartışmalarına değinmekte fayda görülmüştür. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında bir ideoloji olarak modernizmin, halkın 

çalışma alışkanlıkları, yaşama örüntüleri, ahlaki davranışları ve dünya görüşlerinde 

ütopik değişimler yaratmak için planlamacılara, mühendislere, mimarlara, bilim 

adamlarına ve teknisyenlere cazip geldiğini açıktır. Modern mimari, ülkenin kendi 

Osmanlı ve İslami geçmişinden kopmuş, tam anlamıyla Batılılaşmış, modern ve laik 

yeni bir üslup yaratmaya yönelik bu radikal programın hem gözle görünür bir simgesi 

hem de etkili bir aracı olarak ithal edilmiştir. Bu bakımdan erken cumhuriyet dönemi 

Türkiye’sindeki mimariye, modernist bakış açısının “somut/betonarme” bir tezahürü 

olarak bakılabilir. Erken cumhuriyet döneminin mimari kültürü ve üretimi, ithal 

fikirler ile yerel gerçeklikler karşı karşıya gelince salt Türkiye’de değil her yerde 

rastlanan muğlaklık, karmaşıklık ve çelişkilere tanıklık eder (Bozdoğan, 2002). 

1920’lerde Cumhuriyet’in kuruluşu ve tek partili devlet eliyle sanayileşme mimarlık 

gündemindedir. Yeni mimari Türkiye’de, büyük ölçüde, 1930’larda uzman, eğitimci 

ve tasarımcı olarak davet edilen Alman ve Orta Avrupalı mimarlar aracılığıyla 

gelmiştir. Uygarlık yarışındaki açığı kapatmak üzere davet edilen mimarlardan biri de 

Ernst Arnold Egli’dir. Egli’ye verilen görev, devletin verimli ve iyi işleyişi için gerekli 

yapısal koşulları sağlamaktan ötedir: Yurtdışından çağırılan diğer uzmanlar gibi 

topluma soyut değerler aktarmak, yapıları aracılığı ile devleti modern, ilerici ve 

medeni göstermek, ülkeye yeni, Batılı ve özgün bir kimlik kazandırmak. Böylelikle 
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Kemalizm’in gücü hem yurtiçinde hem de yurtdışında görünür biçimde kanıt 

kazanacaktır. Bu görev, modern mimariyi devlet propagandasının merkezi bir 

kaldıracı olarak kullanması nedeniyle de son derece siyasidir (Franck, 2015).  Egli’nin 

mimarlık anlayışı bağlamsalcıdır; mimariyi insanın yer ve peyzajla karşılaşması 

sonucu ortaya çıkan bir olgu olarak görmektedir. Bu nedenle Egli’ye göre mimarlık, 

ancak evrensel ve bölgesel ilkelerin sentezine dayandığı ölçüde kabul edilebilir. 

Dolayısıyla Egli, Türkiye’deki görevine başlar başlamaz da yerel mimariyi incelemeye 

koyulmuştur (Franck, 2015). 

 

Şekil 2.38 : Egli'nin Türkiye'de tasarladığı ilk bina-Ankara Ticaret Lisesi, 1928 

(Franck,2015). 

Bu gezilerini Egli (1969, 2013); “Yamaçlara kurulmuş köyler olduğu gibi, genellikle 

renkli süslemelerle bezenmiş, kerpiç dolgulu ahşap yapılara sahip köyler de vardı. Yaz 

ortasında bu yapıların içlerinin ferah bir serinlikte olması ve tekstil zanaatkârlığına, 

işlemeli havlulara, hat yazılarına ya da halı dokuma tezgâhlarına rastlamak çoğu 

zaman insanı şaşırtırdı” ifadeleri ile anlatmıştır. Egli Türkiye’deki yerel mimariyi 

inceleyerek, peyzaj, iklim ve yer niteliklerinin yanısıra gelenek, görenek ve toplumsal 

yapıların da olduğu yerel koşullara en uygun mimariyi geliştirebileceğini umar 

(Franck, 2015). 
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Bozdoğan  (2002), yabancı mimarların, Ankara’nın mimarisinde gözlemlenebilecek 

olan anlayışlarının, 1930’lardaki purist düz beyaz kutular, şeffaf duvarlar ve ileri 

sanayi malzemeleri kullanan “uluslararası üslup”un estetiğine benzemediğini ifade 

eder. Bunun nedenini de büyük ölçüde inşaat sanayinin yoksulluğu ve kısıtlamaları 

yüzünden, binaların daha geleneksel bir biçimde, daha küçük açıklıklar ve çoğunlukla 

da eğimli kiremit çatılar kullanılarak inşa edilmesine bağlar.  Erken Cumhuriyet 

döneminde Modernist Türk mimarların ise “milli” olanla “modern” olanı uzlaştırmaya 

çalıştıklarını belirtir. “Milli” olma ve “modern” olma olgusunun Türkiye’de ne ifade 

ettiğini şu şekilde açıklar: 

 “Ulusüstü ya da ulusaltı her türlü bağı vurgulamanın cumhuriyet ideolojisi tarafından 

aforoz edildiği bir dönemde, modernizm ulusüstü çağrışımları fazla 

vurgulayamayacağı gibi, milli mimari de gerçekten yerel, geleneksel ya da bölgeci 

olamazdı.”  

1908 ile 1930’lu yılları arasında Mimar Kemaleddin ve Vedat Tek’in öncülüğünü 

yaptığı ve Birinci Ulusal Mimarlık Akımı adı verilen mimari üslup bir Türk milli 

tarzını yaratmayı hedeflemiştir. Bunu yaparken her ne kadar milliyetçi olma hedefi 

güdülmüşse de, klasik Osmanlı yapılarında yer alan mimari öğeleri ve süslemeleri 

sıklıkla kullanılmıştır. Bu akımın etkisi sadece kamu binaları ile sınırlı kalmıştır. Özer 

(1963), Kemalettin Bey ve Vedat Bey’in 4. Vakıf Han ve Büyük Postane Binası 

yapılarında, klasik bir kompozisyon fikrinin hâkim olduğunu ifade eder (Şekil 2.39). 

O dönemde dünya mimarisinin bu kritik dönüm noktasında, toplumun mimari alandaki 

güncel ihtiyaçlarıyla güncel imkânlarından hemen hemen hiçbirinin mimarlarımızın 

ilgisini çekmediğini, çeşitli Türk motifleri gibi sun’i yoldan yaratılan bazı geleneksel 

yapı metotları uygulandığını vurgulamıştır. 

1934’teki “Milli Mimari Semineri” yerli ve milli bir mimari için arayışları başlatmıştı. 

Milli mimari semineri Mimar Sedad Hakkı Eldem’in adıyla bütünleşmişti. Eldem’in 

Arkitekt’te yayımlanan “Yerli Mimariye Doğru” yazısı ve diğer yazıları akımın 

manifestosu sayılmaktaydı. Eldem bu yazılarında; bölgenin iklim koşullarına uyan, 

yerli işgücü ve malzemeye dayanan, mimari tarzıyla yerli olan bir mimarinin 

gerekliliğini ifade eder (Eldem, 1940).  Batur (1998), asıl sorunun, söylemin ötesinde 

tasarımda, çağdaşlaşmanın vazgeçilmez bir ideoloji olduğu bir ortamda Milli 

Mimarinin nasıl biçimleneceği olduğunu belirtmiştir. Çünkü artık geçmişi 

canlandırmaya yönelik bir biçimlendirme savunulamazdı ve yapıların yerellik ve 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Mimar_Kemaleddin


53 

ulusallık kadar çağdaşlığı da simgelemesi gerekiyordu. Cumhuriyet rejiminin 

gerektirdiği laik kültür politikası içinde İslami geleneğin temsilcisi Osmanlı mimarlığı, 

milli mimari için bir başvuru kaynağı olamazdı. Seminer sonrasında, o zamana kadar 

kullanılmamış bir kaynağa, sivil mimarinin incelenmesine yönelim başladı. Bu sayede 

Anadolu konut kültürünün araştırılması sağlandı.  Sedad Hakkı Eldem’in “Türk Evi” 

kitabı da bu dönemde yazılmıştır. 

 

Şekil 2.39 : 4. Vakıf Han ve Büyük Postane Binası (Url-16). 

Cumhuriyetin ilanının 15. yılında Atatürk’ün ölümü ile Türkiye tarihinde bir dönem 

kapanmıştır. Yeni dönem, bir yıl sonra II. Dünya Savaşı’nın başlaması ile birlikte 

farklı siyasi, ekonomik ve ideolojik boyutlar edindi. Türkiye savaş dışı kalmasına 

rağmen, savaşın etkilerini kuvvetle yaşamıştır. Savaşın yarattığı ekonomik sıkıntı bir 

baskı ortamı oluşturmuş, bir savunma güdüsü olarak da ulusal dayanışma ve kendine 

yetme eğilimleri yükselmiştir. Tek partili rejimin uygunlaştırdığı ortamda savaşla 

güçlenen ve barışın gelişiyle gerileyen bir yerli ve milli mimari anlayışı egemen eğilim 

olarak 1930’ların modernist eğilimlerin yerine geçmiştir (Batur, 1998). İkinci Ulusal 

Mimari Akımı olarak adlandırılan bu anlayış,  1939 ile 1950 yılları arasında etkisini 

göstermiş ve dönemin yükselen totaliter ve milliyetçi düşünce ve üsluplarından 

etkilenmiş bir mimarlık üslubudur. Bu oluşumun nedenleri arasında yabancı 

mimarların Türkiye’de iş yapmalarına yönelik eylemler ve İkinci Dünya Savaşı 

nedeniyle yurtdışından yapı malzemelerinin getirilememesi de gösterilebilir. 

Modernist anlayışın antitezi olarak yorumlanabilecek olan bu yaklaşım eleştirel bir 

tavır sergiler. Modern mimarinin geleneksel tarihi çevreden farklı olarak oluşturduğu 

biçimin bir uyumsuzluk yarattığı, “damsız esmer binalar, akasya dizili cetvel 

caddelerle” Anadolu kentinin yüzünün değiştirildiği öne sürülüyor ve ayrıca büyük 

ölçüde ithal malzeme ve teknolojiye dayandığı, yapım ve bakımın yeterince 
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yapılamadığı, “teras çatılı saçaksız binaların akan tavanları” dile getiriliyordu (Batur, 

1998). 

1960’lara gelindiğinde Türkiye’de ilk kez bölgeselcilikle ilgili yazıların yazıldığı 

görülür. Tanyeli (1998), terimin Türk mimarlık yazınında ilk olarak Bülent Özer 

tarafından 1963’te yayımlanan doktora tezinde kullanıldığını belirtir. Bülent Özer, 

“Rejyonalizm, Üniversalizm ve Çağdaş Mimarimiz Üzerine Bir Deneme” başlıklı 

doktora tezinde, üniversalizm ve rejyonalizmi iki karşıt kavram olarak yorumlamış ve 

20. yüzyıl Türk mimarlığının bu ikili karşıt kavram arasındaki gelgitlerde 

şekillendiğini ifade etmiştir.  

Bu dönemde bölgeselciliğin iki önemli temsilcisi olarak Sedad Hakkı Eldem ve Turgut 

Cansever gösterilebilir. Ancak, Yücel (2000), Eldem’in mimarisini bölgeselcilikten 

çok “klasist” olmakla tanımlar. Ona göre Eldem’in yapıları hep kentli, mimari etik 

olarak da temelde batılı ve modernisttir. Yücel’e paralel şekilde, Tanyeli’ye göre de 

(1998), Sedad Hakkı Eldem, Türkiye mimarlığında bölgeselcilik bağlamında bir ikilik 

tipin geliştiricisi oluşmuştur. Tanyeli, ikilik tip oluşumunu, özellikle konut yapılarında 

rejyonalist bir yönelim beklenmesini, ancak aynı mimardan rejyonalist bir büro veya 

hastane yapısı tasarımı beklenmemesi şeklinde açıklamıştır. Eldem, tek aile evi 

tasarımlarında rejyonalist bir çizgideyken, başka yapılarında rejyonalist bir yönelim 

göstermeyebiliyordu (Tanyeli, 1998). Yine Tanyeli’ye göre Cansever, tüm mimari 

çabasını kültürel bağlamsalcılıkla biçimlendiren bir tasarımcıdır. Cansever, nerede 

hangi işlevde olursa olsun, tüm yapılarını rejyonalist olarak tasarlıyor ve söylemini de 

aynı ilkeler çerçevesinde kurguluyor (Tanyeli, 1998). 

1973 yılı, 1975 Avrupa Mimari Mirasını Koruma Yılını amaç alan çok yoğun 

çalışmaların başlangıcı olmuştur. Mimari mirası korumak, kamuoyunu 

bilinçlendirmek, aynı zamanda ortak bir takım sorunlara çözüm yolu bulmak için 

“geçmişimiz için bir gelecek” sloganı ile 1975 yılı Avrupa Konseyi tarafından Avrupa 

Mimari Miras Yılı olarak kabul edilmiştir (Özer, 1982).  

1977 yılında verilmeye başlanan Ağa Han Mimarlık Ödülleri de mimaride yerel 

verileri değerlendiren yapıları teşvik etmek amacındadır. Bu ödül; insanların sadece 

fiziksel, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayan değil, aynı zamanda onların 

kültürel ve spiritüel ihtiyaçlarına cevap veren bir mimariyi desteklemektedir. Bunun 

yanında, bu ödülün değerlendirilmesinde; yerel kaynakların ve uygun teknolojiyi 
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yenilikçi bir anlayışla kullanan ve bu tutumlarıyla çevrelerindeki mimarlık dünyası 

için öncü bir model teşkil eden yapılara özel olarak dikkat edilmektedir. Özkan (1985), 

Ağa Han Mimarlık Ödüllerinin Kuala Lumpur’daki ilk seminerinde, mimarlıkta 

kimlik konusunun, bölgeselcilikten ayrı tartışılmasının zor olduğunu ifade etmiştir. 

Coğrafi bölgenin, bir toplumu kültürel ve çevresel yönlerden tanımladığını ifade eder. 

Kültür, yaşam biçimlerini ve yaygın ifade şekillerini kapsarken; doğal çevre de, 

iklimsel veriler ve topoğrafyayı içerir. Uluslararasıcılığın dolayısıyla modernizmin 

dünyanın her yerinde yaygınlaştırdığı evrensel aynılaştırıcı diline karşı ana hareketin 

bölgeselcilik olduğu belirtir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulumundan bu yana mimari alandaki tüm bu tarihsel 

spektrum incelendiğinde mimarlıkta bölgeselciliğin, 1930’larla birlikte başladığını, 

ancak gerçek anlamda bir tarih bilincinin 1970’lerden sonra uyandığını ifade 

edebiliriz. Bu yıllar yerelliğin ulusallıktan öte olduğunun anlaşıldığı yıllardır. Çünkü 

1970’lere gelindiğinde, tüm dünyada, toplumların geçmişte oluşturdukları kültür 

ürünlerinin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere miras olarak aktarılması, 

onlarla birlikte uyumlu yeni mimari çevrelerin yaratılması düşünceleri yeniden 

gündeme gelmiştir. Sorunun temelinde birçok toplumda ortaya çıkan kimliksiz, 

kişiliksiz, geçmişin birikimlerinden soyutlanmış ve özellikle de sürekliliği olmayan 

kültürel oluşumun mimari çevreye çarpık bir biçimde yansıması yatmaktadır (Şener, 

1990).  

Güzer’e göre (1996), modernizm 70’lerin başına kadar yaygın bir üslup olarak 

baskınlığını korumuş 1970’lerin başından itibaren pek çok mimar, en azından dil 

bazında, modern mimarlık geleneğinin dışına çıkan ürünler vermeye başlamıştır. 

Ancak bu davranışların yaygın bir geçerlilik zemini kazanması ve popüler anlamda 

mimarlıkta “modernizm” e alternatif bir tutum olarak kabulü, 1980’lerin başını 

bulmuştur. Kendini kabaca “dil ve anlam boyutunda yenilenmiş bir duyarlılık” olarak 

kimlikleştiren bu yeni tutum, yalnızca modernizmi aşmaya çalışan bir çaba olmasının 

ötesinde, ona açık bir karşı çıkış olarak da görülmüştür. 

Genel olarak tarihsel spektrum incelendiğinde; 

 1963- Türkiye’de ilk bölgeselcilik yazıları yazılmaya başlanması (Bülent Özer,  

Rejyonalizm, Üniversalizm ve Çağdaş Mimarimiz Üzerine Bir Deneme, 1963, 

Doktora Tezi) 
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 1973- Avrupa Mimari Miras Yılına hazırlıkların başlaması 

 1975- Avrupa Mimari Miras Yılı 

 1977- Ağa Han Mimarlık Ödüllerinin verilmeye başlanması 

Ve bu gelişmelerin yanısıra 1970 lerde uyanan tarih bilinci sayesinde yerelliğin ön 

plana çıkmasıyla modern mimarlık geleneğinin dışına çıkan ürünler verilmeye 

başlanmıştır. Bütün bu çeşitliliği içinde mimarlıkta 1970 sonrası dönemi, herşeyden 

çok bir çeşitlilik ve arayış dönemi olarak algılanmalıdır (Güzer, 1996). Bu bakımdan 

tez çalışmasında 1970 yılından sonra inşa edilen konut projeleri ele alınmıştır. 
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3.  BATI ANADOLU KIRSALI NİTELİKLİ KONUTLARINDA YEREL VERİ 

KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

3.1 Batı Anadolu Yerel Verileri 

Batı Anadolu’nun doğal verileri birkaç başlık altında ortak paydaya alınabilir. 

Özellikle Bölüm 3.3 de incelenecek olan projelerin konumlandığı Batı Anadolu sahil 

şeridi genel olarak Akdeniz ikliminin özelliklerini göstermektedir. Yılın Nisan 

ayından başlayarak Kasım ayına kadar süren uzun bir aralığında yaz mevsiminin etkisi 

görülmektedir. Buna göre sıcak ve güneşli havanın etkinliği fazladır.  Dolayısıyla Batı 

Anadolu konutunda açık alan kullanımı oldukça yoğundur.  

Batı Anadolu Bölgesi’ndeki engebeli araziler Ege Denizi manzarasına yönelim 

sağlayan diğer bir doğal veridir. Topoğrafyanın bu özelliği yine özellikle sahil 

kesiminde evlerin manzaraya yönelme gibi ortak bir niteliğe sahip olmasını 

sağlamıştır.  

Yine bölgedeki taş ocakları sayesinde yerel mimaride taş kullanımı yoğundur. Beyaz 

badanalı taş evler bölgenin mimari karakterini oluşturmuşlardır. 

Tezin bu bölümünde, Batı Anadolu yerel verilerini aktarırken, amaçlanan konutlarının 

yapısal verilerini (örn. Çıkmalar, pencere düzenleri, çatı biçimleri) vurgulamaktan 

ziyade ilkesel özelliklerine değinmektir. Bu aktarımlar, Bektaş’ın sivil mimarlığı konu 

eden yazılardan referanslarla yapılacaktır (Çizelge 3.1). 

Anadolu binlerce yıldır pek çok medeniyete beşiklik etmiştir. Nitekim bugüne dek 

saptanabilen en eski yerleşme de Anadolu’dadır. Bektaş’a göre(1990), Anadolu’daki 

yerleşmelerin çağlar boyu süregelen özellikleri vardır: Örneğin son üç bin yıldır Batı 

Anadolu kültür coğrafyası içindeki hiçbir kent alüvyon üzerine yerleşmemiştir. Çünkü 

alüvyon ekmeğin çıkarıldığı alandır. Kentler, ya eğimli arazide akan bir çayın-derenin-

ırmağın iki yamacına; ya da ovaya- denize bakan bir yamaca yerleşmişlerdir. Evler 

gün doğuşuna yönlenmişlerdir ve ortak bir mekâna bakmaktadırlar. Aile hayatını dışa 

karşı gizler. Sokak evin içini göremez. Ama evler sokağı elden geldiğince görür. Bu 
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yerleşmede topoğrafya, bireylerin birbirlerinin hava, güneş, görüş mesafesini 

kısıtlamayacak biçimde kullanılmıştır.  

Bektaş’a göre(1990), Batı Anadolu’daki düzen, odadan başlayıp kent ölçeğine kadar 

sürer. Bu düzenin ilkeleri şunlardır: 

 Doğaya, çevreye, insana saygı 

 Akılcılık 

 Tutumluluk 

 İçten-dışa çözüm (önce işlev) 

 İç-dış Uyumu 

 Açıklık 

 Gereçlerin en yakından seçilmesi 

 Esneklik 

 Çağdaşlık 

Bektaş (1990), yukarıdaki ilkeleri de şu şekilde açıklıyor:  

“Güneybatı Anadolu yöresinde incelediğim evlerin belki de en önemli özellikleri doğa 

ile savaşmadan ona uymaları, yaşama biçiminden doğrudan oluşumları çevreye hep 

saygılı kalmalarıdır. Neden böyle diye sorulduğunda yer bunu verdi karşılığını 

almaktır…Açık, yarı kapalı, kapalı oylumlar dizgesi-sırası, yöre ikliminin dört 

mevsiminin bütün özelliklerini sonuna dek yaşama olanağı sağlıyor.  

Önemli ilkelerden biri de tutumsallık. Yalnızca yapımda, kullandığı gereçlerde 

akılcılık gerçekçilik sonucu değil bu tutumluluk, herşeyden önce kullanımda. Ortak 

kullanımlar iyi belirlenmiş.…İki-üç çekirdek aile, bir başka deyişle büyük aile, 

çamaşır yıkama, hamam, mutfak işlerini ortak çözüyor. Bu evlerin gene en önemli 

özelliklerinden biri, tasarımlarının içten dışa doğru gelişmesidir. Bir başka deyişle 

önce işlev çözümleniyor. Dış güzel oluyorsa, bu için dışa yansımasındandır. 

Esneklik en önemli ilkeydi. Evler ailenin büyümesine uyarak birim birim 

büyüyebiliyorlardı. Ya da sonradan bölünebiliyorlardı.”  

 Bektaş’ın açıkladığı bu ilkeler bir bakıma zamansızdırlar. Bahsedilen bu ilkeler, Batı 

Anadolu’nun kültürel verileridir. 



59 

Çizelge 3.1: Batı Anadolu Bölgesi yerel özellikleri 
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3.2 Nitelikli Konut Olarak Değerlendirilme Kriterleri 

İnsan toplulukları ve oluşturdukları fiziksel çevre kendilerinden önce var olmuş doğal 

ortam içinde yer alır ve bundan etkilenirler. Ancak günümüz konutu oluşumunda salt 

o ‘yer’ in doğal ve kültürel verileri etken değildir. Çünkü dünya genelinde birçok 

kültürel ve sosyal başkalaşımlar meydana gelmiştir. 20. yüzyıldan bu yana 

“kentlileşme”, aydınlanma”, “endüstrileşme” gibi metamorfozlar; yeni dünya 

görüşleri ve yeni normlar yaratarak, tüm dünya kültürlerini değişmeye zorlamışlardır. 

Demek ki çağdaş konut, bir yandan bir bölgede yaşayan insanların zengin kültürel 

birikimlerine ve yorumlarına işaret ederken, diğer yandan karmaşık yapıdaki 

kültürlenme etkilerine gönderme yapmaktadır. Ama her durumda konut biçimi; 

 Bir kültürün dünya görüşünü, değer normlarını, imge ve şemalarını, yaşama 

biçimlerini yansıtan bir anlatım aracı, 

 Mahremiyet anlayışının uygulanmasında, egemenlik sınırının savunulmasında, 

kişisel mekânı tanımlanmasında, etkileşim yoğunluğunun denetim altına 

alınmasında, yönelme ve “yer” tanımlamada bir gereçtir (Gür, 2000). 

Nitelik kavramı, ansiklopedik kaynaklarda, “...bir şey/nesne hakkında olumlu, ya da 

olumsuz bir yargıya varılmasına yol açan ve o şeyin/nesnenin kendi doğasının ya da 

kendinden beklenene uygun olup olmamasını sağlayan özelliklerin tümüne dayanan 

görünüm; bir nesneyi ortalamanın üzerine çıkaran şey...” olarak tanımlanmaktadır. 

Tanımdan anlaşılacağı üzere nitelik kavramının nesnel boyut kazanmasında 

kullanıcının kültürel düzeyi çerçevesindeki beklentisi ile bu beklentinin ürüne yansıma 

düzeyi önem kazanmaktadır. Bu nedenle nitelik kavramı yer, zaman ve kullanıcı 

özelliklerine göre değişkenlik gösterebilmektedir (Utkutuğ, 2006).  

Bu tez kapsamında kullanılan “nitelikli konut” kavramı; 

 Coğrafi ve iklimsel koşullara uyum sağlayan, 

 İnsanların fiziksel, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayan, 

 Toplumun sosyal ve kültürel anlamda beklentilerini de karşılayan, 

 Çevreyle bütünleşen,  

 Mekânsal ve plastik değerler açısından bir anlam ifade eden, 
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 İç ve dış uyumu olan, 

 Yerel kaynakların ve ona uygun teknolojinin yenilikçi yollarla yorumlanması 

doğrultusunda yöntem geliştirmiş,  

 Bağlam ve ölçek duyarlılığı olan konut projelerini ifade etmektedir.  

Bu bağlamda; 

 Yerel verileri akılcı bir şekilde değerlendirmek,  

 Bulunduğu çevreye saygılı yaklaşımı ile bağlamla diyalog kurabilmek, 

 Konut kültürüne getirdiği yenilikçi bakış açısı ile geleneksel ve çağdaşı 

buluşturabilmek, 

 Ve bu yönleri ile takdir edilerek ulusal/uluslararası bir ödüle hak kazanmış 

olmak, 

 Veya Türkiye’deki mimarlık seçkilerine (çevrim içi veya basılı) girmeye hak 

kazanmış olmak, 

  birer nitelik olarak kabul edilmiştir. 

Bölüm 3.3 de yapım tarihine göre sıralanacak olan projelerin niteliklerini de ifade 

etmek bu noktada faydalı olacaktır: 

Gürel Evi                          :1989 Ağa Han Mimarlık Ödülü 

Nail Çakırhan Evi             :1983 Ağa Han Mimarlık Ödülü 

Demir Tatil Evleri             :1992 Ağa Han Mimarlık Ödülü 

Selışık Hausemann Evi     :2000 Koleksiyon Mimarlık Yıllığı 

B2 Evi                             :2004 Ağa Han Mimarlık Ödülü 

Gümüşsu Evleri               :2016 Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödülü 

T Evi                            :2015 Arkitera Mimarlık Seçkisi/ 2016 Ulusal Mimarlık Ödülü 

Barbaros Evi                    :2015 Türkiye Mimarlık Yıllığı 

Mehmet-Ayşe Sungar Evi:2015 Türkiye Mimarlık Yıllığı  
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3.3 Nitelikli Konut Örneklerinde Yerel Veri Kullanımının Değerlendirilmesi 

3.3.1 Gürel Evi 

3.3.1.1 Proje künyesi 

Proje Yeri: Dalyan Köyü Yolu, Çanakkale 

Proje Tipi: Tek Aile Evi/ Villa                                         

Proje Mimarı: Sedat Gürel 

İşveren: Güzin Gürel                                                         

Proje Tarihi: 1968-1969                                         

Yapım Tarihi: 1971                                          

Arsa Alanı: 1000 m²                                                          

Toplam İnşaat Alanı: 125.5 m² 

Yapım Türü: Yığma kâgir                                                 

Fotoğraflar: Reha Günay-URL-17 

Ağa Han Mimarlık Ödülü- 1989 

 

Şekil 3.1 : Gürel Evi (Url-17). 
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3.3.1.2 Proje açıklaması 

Sedat Gürel’in kendi ve eşi Güzin Gürel ile onların ebeveyn ve kardeşleri için 

tasarladığı konut projesi 1971 yılında inşa edildikten 18 yıl sonra, 1989’da Ağa Han 

Mimarlık Ödülü’ne layık görüldü. Bu tez çalışmasında, projenin tanıtımında Ağa Han 

Ödülü için yazılmış olan proje özetinden yararlanılacaktır. 

Gürel Evi, Çanakkale’nin Bozcaada’ya bakan sahil kesiminde konumlanıyor (Şekil 

3.2). Sedat Gürel’in aile kökeni Çanakkale’ye dayandığından, 10 yıl boyunca her yaz 

aile büyüklerinden birinin evinde veya akrabaların evlerinde yaz tatilini geçiren Sedat-

Güzin Gürel çifti, bu sayede yörenin iklimini, kültürlerini ve kültürlerin mekânlara 

yansıyışını gözlemleme olanağı bulmuşlardır. Sonraları, kendileri ve aileleri için bir 

yazlık ev yapmaya karar vermişlerdir. Bu doğrultuda 1968 yılında bir arsa satın 

almışlardır. Amaçları şehirden uzaklaşmak, denizle iç içe, açık alanda vakit 

geçirmektir.   

 

Şekil 3.2 : Proje alanı. 

Arsanın konumu sahile 15 metre uzaklıkta, denize yukarıdan bakabilen bir 

vaziyettedir. Arsada zeytin, meşe ve çam ağaçları ve kendiliğinden oluşmuş kaya 

parçaları mevcuttur. Arsanın yakın çevresi arkeolojik açıdan da zengindir.  

Evin kullanıcı profili, projenin tasarımını etkileyen önemli bir faktör olmuştur. Evin 

sahipleri Sedat ve Güzin Gürel, hayatlarının çok büyük bir bölümünü sanatsal 

faaliyetler, mimarlık, resim, edebiyat ve müzikle uğraşarak geçirmekteydiler. 
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 Ev toplamda 11 kişi için tasarlanmıştır. 

 Sedat ve Güzin Gürel: 2 kişi 

 Sedat Gürel’in anne ve babası: 2 kişi 

 Güzin Gürel’in kız kardeşleri ve anne-babası: 5 kişi 

 Misafirler: 2 kişi 

Hem bu kalabalık nüfusun her bireyine kendi mahremiyetinde ve özelinde bir alan 

yaratmak hem de bir araya gelebilecekleri ortak alanlar yaratmak amaçlanmıştır. 

Böylelikle, 7 ayrı üniteden oluşan bir ev kompleksi oluşturulmuştur (Şekil 3.3).  

 

Şekil 3.3 : Gürel Evi yerleşim planı (Url-17). 

2 adet yaşama, 4 adet yatma ve 1 adet servis üniteleri mevcuttur. Üniteler, tek başına 

da ihtiyaçların karşılanabileceği şekilde bağımsız olarak üretilmişlerdir (Şekil 3.4). Bu 

bağımsız ünitelerin her biri ortak açık alana açılmaktadır.   

 

Şekil 3.4 : Bağımsız evlerin birbirlerine göre konumlanışları (Url-17). 



65 

Evlerin birbirinden ayrı oluşu ve birbirlerine patika yollarla bağlanması arsa içinde bir 

köy ruhunun oluşmasını sağlamıştır. Güneş ve rüzgâra göre konumlandırılan 2 adet 

avlu oluşumu görülmektedir. Ev, yol tarafında yüksek bir taş duvarla çevrilmiştir 

(Şekil 3.5). 

 

Şekil 3.5 : Evi yol tarafından ayıran yüksek taş duvar (Url-17). 

Evin iç ve dış mekân mobilyaları, nişleri, mutfak dolapları, oturma birimleri genellikle 

konstrüksiyonla bir oluşturulmuştur (Şekil 3.6). Bu sayede evdeki hiçbir şey eve 

yabancı olma izlenimi vermemektedir. Bunda yerel ve doğal malzeme kullanımı da 

etkilidir. Yerel malzeme kullanımının yanısıra, yerel işçiliğin de kullanılmış olması 

sayesinde, Gürel evi çok düşük bir maliyetle gerçekleştirilmiştir.  

 

Şekil 3.6 : İç ve dış mekan mobilyaları (Url-17). 
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1971 yılında tamamlanan Gürel Evi, 1989 yılında Ağa Han Mimarlık Ödülüne layık 

görülmüştür. Projenin ödüllendirilmesindeki etkiyi, Ağa Han Vakfı şu şekilde 

açıklamıştır: 

“…Samimi ölçeği ve düşünülmüş detayları, bu mütevazi kompleksi, doğal çevreye 

saygı duyan, köyün doğal bir uzantısıymış hissi veren, mahalleye ait bir öğe haline 

getirmiştir. Bu bakımdan yazlık evlere iyi bir örnek teşkil eder.  Peyzaj, deniz ve diğer 

doğal öğelerin, mimari kompozisyonda önemli birer bileşen olarak kabul edilmesi ve 

bu yapı grubunun, yerel malzemeler ve birkaç yerel işçi ile çok düşük bir maliyetle 

gerçekleştirilmiş olması da dikkat çekicidir. Bu konutun öne çıkan en önemli özelliği, 

mimari formu bakımından basitliği, özgünlüğü ve yerel bağlamına, ekolojiye olan 

saygılı yaklaşımıdır.” (Url-17) 

3.3.1.3 Bağlam ve yerel mimari karakter 

Ege ve Türkiye’nin güneybatı sahil kesimi (tez kapsamında Batı Anadolu olarak 

tariflenen yer), Ege Adaları, Güney İtalya, Kuzey Yunanistan, Kuzey Afrika sahil 

kesimi ve Balkanlar ( Bulgaristan, Romanya ve Yugoslavya) ile benzer karakterleri 

taşımaktadır. Tek bir mimari karakterdense, birden fazla eğilimin kombinasyonları 

mevcuttur denilebilir (Url-1). Beyaz taş duvarlar, kübik form, düz çatılı, çok nadir 

kırma çatılı ve genel Akdeniz tipine benzeyen bir yapılaşma söz konusudur.  

Projenin bağlamla olan ilişkisini okuyabilmek adına, yerin bazı özelliklerinden 

bahsedilecektir. Bunlardan biri iklimdir. Ege Bölgesi’nin genel bir özelliği olarak, 

Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin etkisiyle bir geçiş bölgesidir. Yazın Temmuz ve 

Ağustos aylarında, günlük ortalama en yüksek sıcaklık 35 °C, en düşük 24 °C’dir. 

Temmuz’da suyun sıcaklığı en yüksek 25 °C’dir. Kışları kar görülmemekle beraber, 

bahar ve kış ayları oldukça yağış alır. Etkili rüzgâr yönü kuzeydir. Ancak denizden ve 

güneyden gelen başka rüzgârlar da vardır. 

Proje alanı, kuzeydoğusundaki köye giden yola bitişiktir. Ön taraftan da sahil ile direk 

bağlantılıdır. Sahil ile arasında 15 m. mesafe vardır. Bölgenin genel yapısı ağaçlıktır. 

Zeytin, meşe ve çam ağaçları yoğunluktadır. Ege kıyıları boyunca görülen doğal 

güzellikler burada da görülür. Arsa çevresi M.Ö. 4. yüzyıla kadar dayanan, tiyatro, 

hamam, tapınak gibi tarihsel kalıntılarla doludur.  
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3.3.1.4 Projenin bağlamı ile kurduğu ilişki ve yerel veri kullanımı 

Yazların sıcak ve hafif rüzgarlı olması, dış mekan yaşamını yani açık alan kullanımını 

destekler (Şekil 3.7). Projedeki aktif dış alan kullanımı, rüzgâr ve güneş ışığına göre 

konumlanması da iklimsel verilerin kullanıldığının göstergeleridir.  

 

Şekil 3.7 : Gürel Evi dış mekan kullanımı (Url-17). 

Projenin yapımında yerel malzeme ve yerel işçiliğin kullanılmıştır. Güzin Gürel’in 

Ağa Han Vakfı’na gönderdiği proje açıklamasında belirttiği üzere; binanın önemli bir 

kısmı yerinde imalat ile gerçekleştirilmiştir. Dışarıdan malzeme getirimine ihtiyaç 

duyulmamıştır. Yalnızca ahşap işleri yine yerel marangozların atölyelerinde üretilerek 

projeye dâhil edilmiştir. Bina temelleri, yöreden elde edilen taş malzeme ile yapılmış, 

duvar örüntüleri yerel üsluplar ile inşa edilmiştir. Duvarlar, yerel mimaride olduğu gibi 

pürüzlü yüzey üzerine, beyaz badana ile bitirilmiştir. Bu şekilde yerel malzemenin 

kullanımı, çevrenin bir tamamlayıcısı olmak, onun devamlılığını sağlamak adına 

önemlidir (Şekil 3.8). 

 

Şekil 3.8 : Beyaz duvarlar ve ahşap kapı-pencereler ile yerel doku uyumu (Url-17). 
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Gürel Evi konum olarak sahilden 15 m. yukarıda inşa edilirken, arsada mevcut ağaçlar, 

kayalık zemin korunmuştur (Şekil 3.9). Ağaçların arasında bulunan büyük kayalar 

kendiliğinden oluşmuş birer peyzaj elemanlarıdır.  

 

Şekil 3.9 : Arsadaki ağaç ve kayalıklar tamamen korunmuştur (Url-17). 

Evin denize yönelimi, topoğrafyanın getirisi olarak oluşmuş iki adet doğal terasla 

sağlanır (Şekil 3.10 ve Şekil 3.11). Bu projenin, yerel veri kullanımında en önemli 

özelliklerinden biri, doğal güzelliklere hiç dokunulmadan, ağaçların, kayaların doğal 

yerleşimlerinde bırakılması ve müdahale edilmemesidir. 

 

Şekil 3.10 : Projenin topoğrafyaya oturumu (Url-17). 

 

Şekil 3.11 : Topoğrafya ile oluşmuş doğal teras (Url-17). 

Gürel Evi’nin kültürle olan ilişkisini okuyabilmek, yöreyi tanımak ve yöre insanın 

gelenekleri ve yaşam tarzını bilmekle mümkündür. Sedat Gürel, hem akrabalık 
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ilişkileri hem de yörede gözlemlediği kültürel verileri, form olarak değil kavramsal 

olarak aktarmayı tercih etmiştir.  

Projenin mekân konsepti Türk Evi tasarımından beslenmiştir. Fonksiyonlar arası 

ilişkiler ve bina formu, Türk konut mimarisinin özgün ifadesinde mevcuttur. 

Geleneksel Türk Evi’nin doğal çevre ve insan ölçeğine olan sadakati, güzelliğinin 

temelini oluşturur. Bu projede doğal çevrenin korunması, tek katlı yapılaşma 

sayesinde insan ölçeğine uyumu çok başarılıdır. 

Anadolu Türk konutu ile göçebe çadırı arasında bir bağ varsa, bu plan tipinde ortaya 

çıkmaz, daha ziyade kavramsal yaklaşımdadır. Gürel Evi’nin fonksiyonlarının her 

birinin ayrı birer yapı ünitesinde yer alması, yani hücresel bir oluşum da diyebiliriz, 

Anadolu Türklerinin mekânsal organizasyonlarından çağrışımla yapılmıştır. Bu 

formsal bir benzerlik değil, tamamen geçmişle kurulan kültürel bir bağdır. 

Bölüm 3.3.4’de değinilen, yerel kalıp dili Gürel Evi’nde mevcuttur. Ege ve güneybatı 

sahil kesiminin vernaküler mimarisi Akdeniz mimarisi ile örtüşür. Kübik form, beyaz 

badanalı taş evler, genellikle tek katlı ve kırma çatılıdır. Gürel Evi formu, bu yerel 

mimari ile uyumludur.  

Geleneksel Türk Evleri’nin en zengininde bile, dikkatli bir yürütme, ihtişamlı ve 

zengin bir dekorasyon mevcut değildir. Cazibeleri, ihtişamdan uzak, kendiliğinde 

oluşmuşluk ve mekân kalitesinden kaynaklanır. Türk evinin bu özelliği İslam 

mimarlığının basitlik ilkesinin bir gereğidir. Gürel evinde bu kültürel durum, gerek iç 

mekân gerek dış mekân tasarımının yalınlığında dikkat çekmektedir (Şekil 3.12). 

 

Şekil 3.12 : İç ve dış mekân tasarımının basitliği ve yalınlığı (Url-17). 

Mahremiyet Türk kültüründe önemli bir olgudur. Gürel Evi’nde mahremiyet yol 

tarafında bir taş duvarla çevrelenerek, sahil tarafındaysa ağaçlar tarafından oluşan 

doğal bir set suretiyle sağlanmıştır.  



70 

3.3.2 Nail Çakırhan Evi 

3.3.2.1 Proje künyesi 

Proje Yeri: Akyaka, Muğla 

Proje Tipi: Tek Aile Evi/ Villa                                         

Proje Tasarımı ve Uygulama: Nail Çakırhan 

İşveren: Nail-Halet Çakırhan                                                         

Ahşap İşleri: Ali Duru- Cafer Karaca 

Proje Tarihi: 1969                                         

Yapım Tarihi: 1971                                         

Arsa Alanı: 2000 m²                                                          

Toplam İnşaat Alanı: 195 m² 

Yapım Türü: Ahşap Karkas                                                 

Fotoğraflar: Reha Günay-Abdulac Samir - Url-18 

Ağa Han Mimarlık Ödülü - 1983 

 

Şekil 3.13 : Nail Çakırhan Evi (Url-18). 
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3.3.2.2 Proje açıklaması 

Nail Çakırhan ve arkeolog eşi Halet Çambel sağlık sorunlarından dolayı doğal bir 

çevrede yaşamaya karar verdiler. Bunun üzerine aslen Ulalı olan Nail Çakırhan o 

zamanlar Ula’ya bağlı 1992 yılında ilçe olan Akyaka’da 2000 m² arsa alanı üzerine tek 

katlı bir ev inşa etmeye başladı (Şekil 3.14). Bu evi bizzat tasarlaması ve uygulaması 

mimarlık camiasında alaylı mektepli tartışmasına neden oldu. Çünkü Nail Çakırhan 

bir mimar değil, bir gazeteci ve bir şairdi. 1983’te Ağa Han mimarlık ödülünü 

aldığında Türkiye’de mimar olmadığı halde bu ödülü alan ilk kişi olmuştu. 

 

Şekil 3.14 : Proje alanı. 

Ev, ortada bir toplanma alanı ve iki yanında kendine yetebilecek şekilde mutfak nişi 

ve ıslak hacim barındıran yatma ve yaşama alanlarından oluşturulmuştur (Şekil 3.15 

ve şekil 3.16). Her mekânda şömine mevcuttur. Ev kaide üzerinde oturtulmuş ve 

ayazlık denilen bir terasa açılmaktadır. Bahçede de bir bekçi kulübesi bulunmaktadır. 

 

Şekil 3.15 : Yaşama ve yatma mekanları (Url-18). 



72 

 

Şekil 3.16 : Nail Çakırhan Evi planı (Url-18). 

3.3.2.3 Bağlam ve yerel mimari karakter 

Akyaka’nın ana karakterini belirleyen ana unsur Gökova Körfezi’dir. Çünkü Akyaka, 

Bodrum ve Datça yarımadaları arasında kalan Gökova körfezinin bittiği noktada yer 

alır. Gökova tipik Akdeniz iklimindedir. Yazın sıcak ve kuru hava şartları hâkimdir. 

Akyaka, Ege denizinin kıyısında olduğundan ve eğimli topoğrafyası sayesinde 

manzaraya dönüktür.  

Kültürel olarak Akyaka, önceleri tarım ve hayvancılıkla uğraşan aileleri barındıran bir 

yerden, turizm beldesine yönelmiş bir yerleşime dönüşmüştür. Turizme bağlı olarak 

hareketlilik, iç ve dış göçleri artırmış kültürel anlamda da bir melezlenme olmuştur.  

Akyaka mimari kimliği de Nail Çakırhan Evi ile birlikte bir dönüşüme uğramıştır. 

Tarihte Akyaka Ula’ya bağlı bir mahalle olmasına rağmen mimari özellikleri Ula’dan 

farklı olmuştur. Ula mimarisi genellikle bahçe içinde tek katlı etrafı duvarlarla çevrili 

evlerdir. Akyaka ve çevre mahallelerinde ise genellikle iki katlı bir oluşum görülür.  

3.3.2.4 Projenin bağlamı ile kurduğu ilişki ve yerel veri kullanımı 

Ahşap karkastan inşa edilen ev çimento harcı ile bağlanmış moloz taşlardan oluşan bir 

temel üzerine inşa edilmiştir. Ahşap karkasların arası tuğla ile doldurulmuş ve 

sıvanmış, beyaza boyanmıştır. Çatı alaturka kiremit ile kaplanmıştır. Tüm strüktürel 

elemanlar yerine imal edilmiştir (Şekil 3.17). Yerel malzeme ve yerel işçilik 

kullanılmıştır. 
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Şekil 3.17 : Yapıdaki ahşap işleri (Url-18). 

Bölgenin iklimi yazları sıcak ve kurak olduğundan geleneksel Türk evindeki gibi aktif 

bir dış mekân kullanımı sağlanmıştır. Ayazlık dediğimiz bir teras evi giriş cephesince 

boydan boya çevrelemiştir (Şekil 3.18). 

 

Şekil 3.18 : Dış mekan kullanımı (Url-18). 

Nail Çakırhan evi geleneksel Türk evindeki sofaya benzer bir yaklaşımla evin girişini 

karşılayan ve odalara dağılımı sağlayan bir ortak alanı barındırır (Şekil 3.19). 

 

Şekil 3.19 : Odalara açılan ortak alan (Url-18). 
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Nail Çakırhan Akyaka’ya ev yaparken, çocukluğunun geçtiği Ula’daki dede evinin bir 

benzerini inşa etmiştir (Şekil 3.20). Yani bölgeselciliği adına ödüllendirilmiş bu ev 

esasında Geleneksel Ula Evi’nin bir replikası idi (Demir, 2010). Tanyeli (1998), 

bölgeselciliğin turizm yapılarında ve kentlerde tanıtıcı bir söylem olarak kullanıldığını 

ifade etmiştir. Nitekim Çakırhan Evi’nin beğenilmesi ve ilgi çekmesi üzerine 

Akyaka’da “Nail Çakırhan Mimarisi” anlayışı doğmuştur. Bölge Belediyesi de 

düzenlediği imar kurallarıyla bu mimarinin yayılmasını sağlamıştır. Böylece esasında 

gerçekte varolmayan bir yerellik Akyaka’ya ithaf edilmiştir. 

 

Şekil 3.20 : Nail Çakırhan'ın dede evi (Url-18). 

Nail Çakırhan Evi yaklaşımı, vernaküler referanslı bir tarihselcilik olarak da tanımlanır 

(Uluoğlu,  2005). Bu yaklaşım giderek tüm kültürel ve mimari gelenekleri sadece bir 

yüzey süslemesine indirgeyen bir boyuta ulaşmıştır. Bir kültürel retorik olarak 

başlayan bu yaklaşım giderek içeriğinden, sosyokültürel bağlamından, üretim 

teknolojileri ve inşaat teknikleri bağlamından kopuk kitsch ürünler ortaya koymaya 

başlayan bir hal almıştır (Çetin, 2010). 

Çakırhan mimarisi Ağa Han Ödülü ile taçlanmış olsa bile, yerel mimariye yaklaşımı 

bakımından yanılgı içindedir. İklim, malzeme, topoğrafya, gelenek yapısı, yaşam tarzı 

ve ekonomisini değerlendirmiş olsa bile, yerel kalıp dili ve mimari karakteri 

bakımından Ula mimarisinin bir taklidi olması ve Akyaka’nın yerel dilini taşımaması 

bakımından gerçek bir yerel veri değerlendirmesi yapmış olduğu söylenemez. 
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3.3.3 Demir Evleri 

3.3.3.1 Proje künyesi 

Proje Yeri: Bodrum, Muğla 

Proje Tipi: Tatil Köyü-Tek Aile Evi/ Villa                                         

Proje Mimarı: Turgut Cansever, Emine- Mehmet Öğün, Feyza Cansever 

İşveren: Tuyako A.Ş.                                                         

Proje Başlangıç Tarihi: 1971-1983                                         

Proje Bitiş Tarihi: 1984 

Yapım Tarihi: 1984 - 1987                                        

Arsa Alanı: 27000 m²                                                          

Toplam İnşaat Alanı: 2510 m² 

Yapım Türü: Yığma kâgir                                                 

Fotoğraflar: Süha Özkan, Cemal Emden – URL-19 

Ağa Han Mimarlık Ödülü- 1992 

 

Şekil 3.21 : Demir Evleri (Url-19). 
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3.3.3.2 Proje açıklaması 

Demir Tatil Köyü, ilk olarak 1971 de projelendirilmiştir. Ancak 1983’ e kadar 

herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir. Sonrasında 1983 ‘te yeni bir projelendirme 

yapılmış ve aynı yıl inşaata başlanmıştır. Proje mimarı Turgut Cansever, aynı zamanda 

müteahhit ve uygulayıcı pozisyonundadır. Bu proje 1992 yılında Ağa Han Mimarlık 

Ödülünü almaya hak kazanmıştır. 

 

Şekil 3.22 : Proje alanı. 

Demir tatil köyünün ilk safhası olan Demir Evleri 35 bağımsız evden oluşmaktadır 

(Şekil 3.23). Yerleşme, tek, iki ve üç katlı olmak üzere belirli sayıda üretilmiş ev 

tiplerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. 

 

Şekil 3.23 : Demir Evleri vaziyet planı (Url-19). 
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Demir Evleri dokuz farklı tipte villadan oluşmaktadır (Şekil 3.24). Bütün villalar 

kendilerine ait bir bahçeye sahip olmakla birlikte her bir villa denizi görebilmektedir. 

 

Şekil 3.24 : Demir Tatil Evleri konut tipleri (Url-19). 

3.3.3.3 Bağlam ve yerel mimari karakter 

Demir Evleri Bodrum’da Mandalya koyunun olduğu alanda konumlanıyor. 50 

hektarlık arazi milli park alanıyla çevrili bir koydadır.  Eski ismi Halikarnas olan 

Bodrum, Güneybatı Anadolu’da Ege ve Akdeniz’in buluştuğu yerdedir. Helenistik, 

Bizans ve Osmanlı dönemlerinin izlerini de taşıyan eski bir yerleşimdir. Nisan’dan 

Kasım’a kadar olan uzun yaz sezonu, Akdeniz’in ılık deniz suyu ve kızıl çam 

ormanlarının varlığı, zeytin ağaçları ve turunçgil bahçeleri bölgeyi olağanüstü bir 

turizm bölgesi yapmak için yeterli olmuştur. Geçmişte bölgedeki yapıların hemen 

hemen hepsi bölgenin zengin taş ocaklarından çıkarılan taşlarla inşa edilmiş. Bölgenin 

yerel mimarisi tekrar eden taş bloklardan oluşur (Şekil 3.25). Bu bloklarda küçük 

dikdörtgen pencere açıklıkları mevcuttur. Buna benzer yapılar Ege sahil kesimi ve Ege 

adalarında çokça görülmektedir. Düz çatılı, iki ya da üç katlı yapılardır.  
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Şekil 3.25 : Bodrum yerel mimarisi (Aran, 2000). 

3.3.3.4 Projenin bağlamı ile kurduğu ilişki ve yerel veri kullanımı 

Cansever ve diğer mimarlar, Demir Evleri tasarımında iklim, malzeme, topoğrafya 

doğal verilerini tasarım aşamasında kullanma yoluna gitmişlerdir.  Bodrum’un 

iklimsel özelliği yılın çok büyük bir bölümünü sıcak geçirmesi ve dolayısıyla 

serinleme ihtiyacının olduğu bir bölge olmasıdır. Demir Evleri’nin ilk projelendirmesi 

1971 yılında yapıldığında, hazırlanan ilk projede kullanılması öngörülen yapım 

tekniğinin betonarme karkas ve ytong malzemenin sıvasız bir şekilde açıkta 

bırakılacağı ve bu beyaz hali ile yörenin renklerine uygun olmasının düşünüldüğü 

ifade edilmiştir (Demirgüç, 2009). Ancak projenin ilk tasarım aşamasındaki malzeme 

seçimi ve yapım tekniğinden vazgeçilmiştir. Bu vazgeçişin nedenlerinden biri iklim 

şartları olmuştur. Nitekim beton kullanılması, yapıya sıcaktan korunmak için ekstra 

bir yalıtım gerektirecektir. Hem iş kaybı hem de maliyet aratacağından projenin yerel 

malzeme olan taş ile inşa edilmesine karar kılınmıştır. 

Geleneksel Bodrum Evleri’nin yörenin taş ocaklarından çıkan taşlar ile yığma olarak 

inşa edilmesinden alınan ilhamla bu projenin uygulanmasında da yerel taş malzeme 

kullanılmış ve bina yığma olarak yöre ustaları tarafından inşa edilmiştir (Şekil 3.26).  

 

Şekil 3.26 : Yerel malzemeden inşa edilen evler (Url-19). 
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Diğer bir doğal veri olarak ele aldığımız topoğrafya, Demir Evleri’nin 

konumlanışlarını etkileyen en önemli unsur olmuştur. Arsa bir yanda deniz 

manzarasına hâkimken, bir diğer yandan hafif eğimli ve etrafı milli bir parkla çevrili 

olan yeşil bir arazidir (Şekil 3.28). Demir Evleri’nin her biri hem manzara verisini 

değerlendirmiş, hem de birbirlerinin manzara yönlerini kesmeyecek şekilde 

konumlandırılmışlardır (Şekil 3.27). 

 

Şekil 3.27 : Evlerin manzaraya yönelişleri (Url-19). 

Cansever, genel bir prensip olarak, etkileyici ve hükmedici bir mimarlık tavrına 

tamamen karşıdır, insanların bilinçli bir yaklaşımla çevresini kavramasına yönlendiren 

bir mimarlık önerisinde bulunur. Bölgenin kültürüne uyumlu bir çözüm üretmek 

üzerine kafa yorar. Bu projesinde de yerel verilerden yola çıkarak çözümler üretmiştir. 

Cansever imar planında yapılan düzenlemeler sonucunda geliştirdikleri mimari 

ilkelerin, topoğrafyaya uyumlu, manzara, gölge-güneş, mahremiyet, sükûnet 

unsurlarını, komşuluk ilişkilerini göz önünde tutan ayrıntılı bir tasarım süreci 

gerçekleştirdiklerini belirtir. 

 

Şekil 3.28 : Demir Evleri’nin denizle ilişkisi (Url-19). 
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Cansever (1992) mimarı olduğu Demir Evleri projesinin amacının şöyle açıklar: 

“Ülkemizde yüzyıl başından beri özellikle Batı’dan gelen temelsiz yaklaşımların ve 

Batı taklitçiliğinin etkisiyle tümüyle kaybolan mahalli şehir tasarım ve mimari 

kültürüne ait değerler ile tasarım metotlarının yeni bir yaklaşımla uygulanarak 

denenmesi bu projenin amacı idi.” 

Cansever, her zaman, mimarın geçmişin deneyimlerini kullanması ve yeni çözümler 

üretmesi üzerinde duran bir düşünür olmuştur. Çünkü bir bölgeye özgü yapım 

teknikleri ve standartlar yüzyıllarca denenerek kabul edilmişlerdir. Demir Evleri’nde 

bölgenin iklim koşullarına uygun seçilen ve fazladan yalıtım gibi önlemler almayı 

gerektirmeyen malzeme ve yapın tekniği de bu deneyimin güncel hayatta 

kullanılmasıdır. Bölgenin yerel malzemesini ve yerel işçiliğini kullanırken de bu yerel 

kalıp diline kendinden bir şeyler katma yoluna da gitmiştir. Örneğin, yığma duvarların 

taş tekniği, ilk inşa edilen beş evde geleneksel metot ile uygulanırken, sonrakiler, 

mimarın geliştirdiği yöntemle oluşturulmuşlardır. Bu yöntemde taşlar elli cm 

yükseklikteki kalıplara yerleştirilmişlerdir. Bu yöntem üretimin daha hızlı 

gerçekleşmesini sağlamıştır.  

Demir Evleri’ni iklim koşulları nedeniyle beton yapmaktan vazgeçip, yöresel taş 

malzeme ile inşa etmesinin bir nedeni de yerel kültürden uzak bir dil gelişmesini 

önlemek olmuştur. Cansever Demir Evleri’nin mimarisini şu şekilde değerlendirir: 

“Yöresel Bodrum mimarisinin immateryal bir geometri düzenin tezyini güzelliğinden 

kaynaklanan gerilimli biçim dünyasının geçmişten bugüne taşıdığı yerel değerler, 

güncel olanla bütünleştirilerek yeniden yorumlanmıştır.” 

 

Şekil 3.29 : Cansever’in Demir Evleri eskizleri (Url-19). 

Mimarın doğal ve kültürel verileri (malzeme, yapım tekniği, bölgenin kendi kültürel 

geçmişi) kullanması geleneksel mimariden farklılaşmasına mani olmamıştır. Çünkü 
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Cansever, prekast beton söveler, bacalar ve konsollar kullanmıştır (Şekil 3.30). Bu 

sayede yeni mimari yerel mimariden farklılaşmayı ve kendini ve zamanını ifade 

etmeyi de başarmıştır. Bu anlamda Demir Evleri eleştirel bölgeselcilik anlayışı ile 

değerlendirilebilir. Yerleşmenin iklim ve topoğrafya ile kurduğu ilişki, seçilen 

malzeme ve yapım tekniğinin geleneksel olduğu kadar yenilikler de içermesi, kültür 

ile bağlarını sadece biçimsel ve anlamdan yoksun biçimde kurulmayışı bu 

değerlendirmenin nedenlerindendir. 

 

Şekil 3.30 : Prekast Elemanlar (Demirgüç, 2006). 

Demir evleri yerleşmesi ev tiplerinin tekrarından oluşmakla birlikte, bir çeşitlilik 

sunar. Bunun en temel nedeni, ev tiplerinin bir araya gelişlerindeki farklılaşmalardır. 

Bu farklılıkları evlerin topoğrafya veya manzaraya uygun konumlanmalarından 

kaynaklanan mekân düzenlemesi, ışığa yönelme gibi fiziksel durumlar sağlar. Bu 

farklılaşma ve çeşitlilik ucu açık bir yerleşmeye olanak tanır. Sürekli büyüyebilir, 

eklemlenebilir bir yapıya sahip hale gelir. Bu durumu Cansever (1997), Nevzat 

Sayın’la yaptığı bir röportajda şu şekilde ifade eder: 

“Demir’de biz mal sahiplerine iki imkân veriyoruz. Evin arsasıyla toplam döşeme alanı 

arasında belli bir oranı imar planı emrediyor. Fakat biz bu orana göre daha büyük 

arsalar da çizdik. Ev sahibi ister ise bu alanın tümünü bir seferde kullanıyor, o zaman 

ilave yapma hakkından vazgeçiyor. İsterse ona daha küçük bir ev yapıyoruz, o zaman 

imar planının öngördüğü yapı hakkı kalıyor ona. Onu da planladık. İki ek söz konusu; 

aynen Bodrum’da olan anane. Bodrum’da aileler evlerinde yaşıyor, çocuklarından biri 

evlendiği zaman bahçede ona bir ev inşa ediliyor. Bu imkân var.”  

Tüm tektonik elemanların (pencere, kapı, baca) aynı sistem ile oluşturulması evlerin 

doğa ile bütünlük içinde algılanmasını sağlar. Demir Evleri’nde kurulan standartlar ve 

farklı ev tipleriyle bir sistem oluşturulmuştur. Bu sistem, projenin en küçük detayından 

en üst ölçekte yapı birimlerinin birbirleri ile olan ilişkilerine kadar kendini gösterir. 

Evler arası sokaklar yerele referans verecek bir örüntü içinde oluşturulmuştur (Şekil 

3.31). Döşeme malzemeleri çakıl ve taştandır (Şekil 3.32).  
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Şekil 3.31 : Demir Evleri sokakları (Url-19). 

 

Şekil 3.32 : Demir Evleri sokak dokuları (Demirgüç, 2006). 

Yerele referans veren ve bağlamıyla ilişki kuran projeleri ödüllendiren Ağa Han 

Mimarlık Vakfı, 1992 yılında Demir Evleri’ni bu ödüle layık bulmuştur. Jüri, mimarın 

geleneksel Bodrum mimarisini yeni mimariye uyarlanışını, eski ve yeni malzemeleri 

verimli bir şekilde bir araya getirişi ve onları işçilikleri ile yeniden yorumlayışını takdir 

etmiştir. Ayrıca, araziye yerleşimi, iç ve dış mekânların bir bütünlük içinde oluşu, 

bölge mimarisine yeni bir yorum katması bakımından da beğenilmiştir (Şekil 3.33).   

 

Şekil 3.33 : İç ve dış mekan uyumu (Url-19). 
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3.3.4 Selışık Hausemann Evi 

3.3.4.1 Proje künyesi 

Proje Yeri: Yalıkavak, Bodrum Muğla 

Proje Tipi: Tek Aile Evi/ Villa                                         

Proje Mimarı: Fuat Şahinler 

İşveren: Çiğdem Selışık Hausemann                                                         

Proje Tarihi: 1997                                        

Yapım Tarihi: Temmuz 1997-Mayıs 1999                                          

Arsa Alanı: 6200 m²                                                          

Toplam İnşaat Alanı: 250 m² 

Yapım Türü: Betonarme ve ahşap karkas                                                 

Fotoğraflar: Koleksiyon Mimarlık Yıllığı-1 

Koleksiyon Mimarlık Yıllığı- 2000 

 

Şekil 3.34 : Selışık Hausemann Evi. 
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3.3.4.2 Proje açıklaması 

Selışık Hausemann Evi, 1997 yılında projelendirilmiş ve 1999 yılında inşası 

tamamlanmıştır. Yalıkavak, Bodrum’da konumlanmaktadır (Şekil 3.35). Bu proje 

2000 yılında Koleksiyon Mimarlık Yıllığı’na girmeye hak kazanmıştır.  

 

Şekil 3.35 : Proje alanı. 

3.3.4.3 Bağlam ve yerel mimari karakter 

Yalıkavak, Bodrum’un en güzel koylarının bulunduğu yerlerden biridir. Bu bakımdan 

oldukça turist çeken bir yerdir. Selışık Hausemann Evi de Yalıkavak ve Gökçebel 

koylarına kuş uçuşu 2000 metre uzaklıkta, deniz seviyesine göre ortalama 130 metre 

yükseklikte, 6000 m²’lik, büyük oranda maki örtülü, eğimli bir arazinin güneybatı 

kanadında yer almaktadır. Bölgede genel olarak az katlı, denize yönelim gösteren ve 

geleneksel Bodrum mimarisinin beyaz yapılaşmasından esinlenen bir mimari 

mevcuttur.  

3.3.4.4 Projenin bağlamı ile kurduğu ilişki ve yerel veri kullanımı 

Selışık Hausemann Evi, doğal çevre verileri ve kültürel verileri kendine has bir yorum 

ile değerlendirmiştir. Kısmi hafriyat ve dolguyla elde edilmiş, 13x 50 metrelik uzun 

cephesi boyunca engelsiz manzara hâkimiyeti olan bir teras üzerine kurulmuştur. Evin 

plansal kurgusu hâkim manzara yönüne en uzun cephe gelecek şekilde düzenlenmiştir 

(Şekil 3.36 ve 3.37). 
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Şekil 3.36 : Vaziyet planı. 

 

Şekil 3.37 : Yapının topoğrafya ile kurduğu ilişki. 

Yılın uzun bir bölümü sıcak geçtiğinden dış yaşam ile ilişkilendirilmiş bir plan kurgusu 

vardır (Şekil 3.38). Bu ilişkilenme biçimi geleneksel Anadolu konutundan alınan 

ilhamla bir avlu ile sağlanmıştır. Yapının sardığı ve tüm zemin kat mahallerinin 

üzerine açıldığı orta avlunun evin ana salonu olması öngörülmüştür. 

 

Şekil 3.38 : Kat planları. 

Yapı karma bir taşıyıcı sisteme sahiptir. Betonarme kolon kiriş sistemi, üzerine 

yerleştirilmiş ahşap kirişle yine ahşap olan döşemeleri ve çimento emdirilmiş ahşap 

yonga levhaları taşımaktadır (Şekil 3.39). 
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Şekil 3.39 : İç mekanda görülen ahşap kirişler. 

Konut programında kullanıcı bir meditasyon mekanı talep etmiştir. Kendisine 

atfedilen bu önem nedeniyle mekân, cephede ahşap giydirilerek vurgulanmıştır. Yatak 

odasının uzantısı olan meditasyon mekanı, cephede de vurgulanarak ev sahibinin 

yaşam tarzını birebir ifade eden bir hal almıştır. Kuzey ve batı yüzeyleri cephe 

hiyerarşisi kurmak amacıyla kireçtaşıyla kaplanmıştır. (Şekil 3.40) 

 

Şekil 3.40 : Ahşapla kaplanan meditasyon odası ve kireç taşı ile kaplı cephe. 

Kütle hareketleri ve iç mekân kurgusu ile Selışık Hausemann Evi modern yaşamı 

yansıtmaktadır. İklim ve topoğrafya gibi doğal verileri değerlendirmiş olan bu ev, 

yaşam tarzını en önemli kültürel veri olarak içselleştirmiş ve dışa yansıtma yoluna 

gitmiştir.  
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3.3.5 B2 Evi 

3.3.5.1 Proje künyesi 

Proje Yeri: Büyükhüsun Köyü, Ayvacık, Çanakkale 

Proje Tipi: Tek Aile Evi/ Villa                                         

Proje Mimarı: Han Tümertekin 

İşveren: Selman-Süha Bilal                                                         

Proje Tarihi: Mart 1999 – Ekim 1999                                        

Yapım Tarihi: 1999-2001                                          

Arsa Alanı: 400 m²                                                          

Toplam İnşaat Alanı: 120 m² 

Yapım Türü: Karma                                                 

Fotoğraflar: Cemal Emden-URL-20 

Ağa Han Mimarlık Ödülü- 2004 

 

Şekil 3.41 : B2 Evi (Url-20). 
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3.3.5.2 Proje açıklaması 

B2 Evi, Çanakkale’nin 76 km güneyinde, Ayvacık ve Asos’a yakın bir mesafede olan 

Büyükhüsun Köyü’nde konumlanmaktadır (Şekil 3.42). Yapı, 2004 yılında Ağa Han 

Mimarlık Ödülünü kazanmıştır. 

 

Şekil 3.42 : Proje alanı. 

Büyükhüsun köyü yüksek rakımlı bir alan olduğundan manzaraya yönelim 

sunmaktadır ve bu bakımdan yazlık evler için elverişlidir.  

Ev sahipleri olan Selman ve Süha Bilal iki kardeştir ve İstanbul’da yaşamaktadırlar. 

Yoğun kent yaşamından ve iş hayatından kaçabilmek ve hafta sonlarını geçirebilmek 

adına Büyükhüsun’ da bir yazlık ev yaptırmaya karar vermişlerdir.  

Bunun üzerine 400 m²’lik bir arsa satın almışlardır. Bu arsa üzerine taban oturumu 60 

m² ve toplam inşaat alanı 120 m² olan bir konut yerleştirilmiştir. Arsanın bir uçtan 

diğerine 1.3 m kot farkı bulunmakta ve bu kot farkı, birbirine iki adet merdivenle 

bağlanan iki teras oluşturmuştur.  

Arsa üçgen formundadır. Bina, arsanın batısında konumlandırılmış, doğu tarafı bahçe 

alanı olarak bırakılmıştır. Evin kuzey tarafında bir bant bırakılmıştır. Bu alana mutfak 

nişi, depo, wc, şömine gibi servis alanları yerleştirilmiştir. Geri kalan alan net olarak 

yaşama mekânına bırakılmıştır (Şekil 3.43). Üst katta da yine aynı bant banyo olarak 

kullanılmış ve geri kalan net alan yatak odalarına bölünmüştür (Şekil 3.44). Yatak 
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odaları duvarlarla değil, iki taraflı gardırop ve iki uçta sürgülü kapılarla bölünmüştür. 

Bu kapıların açılması sayesinde mekân tek oda gibi olarak da kullanılabilmektedir. 

Mekânın yalın ve net ifadesi, güney cephesi boyunca geçen bir balkonla da 

pekiştirilmiştir.   

 

Şekil 3.43 : Zemin kat planı (Url-20). 

 

Şekil 3.44 : 1. kat planı (Url-20). 

Bina formu son derece yalın ve sade bir prizmadır (Şekil 3.45). Bu prizmanın iki 

tarafında betonarme birer çerçeve oluşturulmuş ve bu iki çerçevenin arası kuru taş 

örme duvarla örülmüştür. 

 

Şekil 3.45 : Binanın prizmatik formu (Url-20). 
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Doğu ve batı cephesi bu şekilde tamamen sağır olarak tasarlanırken, güney cephesi 

tamamıyla şeffaftır. Bu şeffaflığı yönetebilmek adına alüminyum strüktürlü saz 

dolgulu katlanır paneller kullanılmıştır (Şekil 3.46). 

 

Şekil 3.46 : Manzara yönü olan güney cephesine açılım (Url-20). 

Kuzeyde bulunan giriş cephesinde ise iki katı birbirine bağlayan bir merdiven 

bulunmaktadır (Şekil 3.47). Merdivenin evin içinde konumlandırılmaması iç mekânın 

netliğini bozmamayı amaçlamıştır. Merdivenin dışarda kurgulanmasıyla oluşan üst 

katta oluşan teras giriş için bir saçak oluşturmaktadır. Ayrıca kuzey cephede bant 

pencereler kullanılmıştır. 

 

Şekil 3.47 : Kuzeyde bulunan giriş cephesi ve katları bağlayan merdiven (Url-20). 
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3.3.5.3 Bağlam ve yerel mimari karakter 

B2 Evi kayıtlarda Büyükhüsun’ da diye geçmekle beraber esasında köyün bitip, doğal 

arazinin başladığı bir noktadır. Köyden 100 m uzakta tekil bir yapıdır. Köye göre 

yamacın daha alt kısmında olduğunda diğer köy evlerini manzara yönünde hiç 

görmemektedir. Ayrıca eve giden düzenli bir yol yoktur (Şekil 3.48). Daha ziyade 

patikalarla çevrilidir. El değmemiş doğal bir bitki örtüsü mevcuttur.  

 

Şekil 3.48 : B2 Evi’nin konumlandığı doğal arazi (Url-20). 

Köy, sokağa kapalı avlulara ve ahırlara sahip yığma kâgir evlerden, bir cami ve bir 

okuldan oluşmaktadır. Köydeki mimari yapılanmaya baktığımızda, çiftçilikle geçinen 

halkın evlerini ve bahçelerini bir taş duvarla çevrelediklerini görüyoruz (Şekil 3.49). 

Bu bakımdan bu bahçe duvarları sokakları tanımlayan düzlemleri oluşturuyorlar.  

 

Şekil 3.49 : Büyükhüsun köyü yerel mimarisi örneği (Andaç, 2010). 
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3.3.5.4 Projenin bağlamı ile kurduğu ilişki ve yerel veri kullanımı 

B2 Evi, Ağa Han Mimarlık Ödülü jürisi tarafından kendine has bir kimlik yaratması 

ve bu kimliğin çevreyle bir bütün oluşturması bakımından takdir görmüştür. 

Bulunduğu ‘yer’ in tarihini, evlerini ve doğanın oluşturduğu dokuyu tanımasını 

onaylıyor olmasını da önemli bulmuştur. Jürinin belirttiği üzere B2 Evi bulunduğu 

çevrenin doğal ve kültürel verilerini değerlendirmiştir. 

Binanın arsada doğal veriler olan iklim ve manzara faktörlerini göz önüne alarak güney 

cepheye yöneltildiği görülmektedir. Ayrıca eğimli bir topoğrafyada bulunması 

nedeniyle arsaya teraslamalar yaparak oturmuştur.  

Köy evlerinin taş malzeme ile yığma kâgir olarak inşa edilmesinden alınan ilhamla B2 

Evi geleneksel ve çağdaş malzemeleri bir arada kullanmıştır. Evin strüktürel sistemi 

betonarmedir. İki yönden ters ‘U’ şeklinde saran betonarme çerçeve mevcuttur. Bu iki 

çerçeve arası doğal taş ile duvar örülerek oluşturulmuştur. Taş malzeme burada köy 

evlerinden farklı olarak taşıyıcı bir özellikte değildir. Beton ile birlikte kullanılışı 

sayesinde kendi çağını da inkâr etmeyen ama köy dokusunu kendi bünyesinde de 

devam ettirmek isteyen bir yapısı var. B2 Evi’nde doğal taş, saz ve ham ahşap gibi 

doğal malzemeler, betonarme ve alüminyum gibi işlenmiş malzemeler bir arada 

kullanılarak bir sentez yaratılmıştır (Şekil 3.50). 

 

Şekil 3.50 : B2 Evi malzeme kullanımı (Url-20). 

Köy evleri ve bahçeleri bir bahçe duvarıyla çevrilidir. Bu hem mahremiyet hem de 

güvenlik amaçlı bir oluşumdur. Ancak B2 Evi’nde bir bahçe duvarı bulunmaz. Arsaya 

eğimden dolayı konulan istinat duvarı, evin altında bir kaide gibi oluşturulmuştur 

(Şekil 3.51). Bu anlamda ev yepyeni bir duruş sergilemiştir. Mimar, mahremiyeti de 

yönelim ve cam boyutları ile sağlamıştır. Kuzeyda dar bant camlar köye bakan 

kısımdadır. Geniş cam yüzeyler ise, manzaraya yönelir. 
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Şekil 3.51 : B2 Evi istinat duvarı ve evin heykelsi duruşu (Url-20). 

B2 Evi’nde diğer köy evlerinden farklı olarak merdivenler dışarıda çözülmüştür. 

Burada Türk evine bir gönderme mevcuttur. Çünkü dışarıdan takılı lineer teras ve 

merdiven, Türk Evi’ndeki hayat mekânını çağrıştırmaktadır (Şekil 3.52). Ancak Türk 

Evi’nden farklı olarak ev hayata değil manzaraya yönelmiştir. 

 

Şekil 3.52 : B2 Evi merdiveni ve Türk Evi hayat mekanı benzeşimi (Url-21). 

Ağa Han jürisine göre B2 Evi’nin minimalist tavrı, açık ve sonsuz ufka yönelişi ile 

tefekküre dalmanın bir abidesi gibidir. Bu yalınlık bina kütlesinde ve iç mekânda 

kendini göstermektedir (Şekil 3.53). B2 Evi, benzer coğrafi, iklimsel ve mimari 

dokularda çağdaş-yerel sentezi mimari dil kullanmasına bir örnek teşkil etmektedir.  

 

Şekil 3.53 : B2 Evi iç mekânı (Url-20). 
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3.3.6 Gümüşsu Evleri 

3.3.6.1 Proje künyesi 

Proje Yeri: Bodrum, Muğla 

Proje Tipi: Konut sitesi                                         

Proje Mimarı: Alişan Çırakoğlu-Ilgın Avcı 

Proje Ekibi: Deniz Yazıcı, Aslı İngenç, Didem Angın 

İşveren: Demirden Design                                                        

Proje Tarihi: 2012                                     

Yapım Tarihi: 2013                                        

Arsa Alanı: 8000 m² 

Toplam İnşaat Alanı: 1250 m² 

Yapım Türü: Betonarme                                                 

Fotoğraflar: URL-22 

Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödülü- 2016 

 

Şekil 3.54 : Gümüşsu Villaları (Url-22). 



95 

3.3.6.2 Proje açıklaması 

Gümüşsu Evleri Bodrum’un Gümüşlük mevkiinde konumlanır (Şekil 3.55). 5 adet 

konuttan oluşan bir konut sitesidir. Proje 2016 yılında Turgut Cansever Ulusal 

Mimarlık Ödülü’nü kazanmıştır. Bu ödül, yapı değerlendirmelerinde özgünlük, 

bağlam ve ölçek duyarlılığı, çevresel ve kültürel sürdürülebilirlik, tasarım ve projenin 

araştırmaya dayalı olması, geleneksel ve yerel birikimlere geçirgenlik gibi kriterleri 

esas alan projelere verilmeyi amaçlayan bir ödüldür. 

 

Şekil 3.55 : Proje alanı. 

Gümüşsu Evleri’nde, en göze çarpan özellik, evi oluşturan salon, yatak odası ve ıslak 

hacim birimlerinin birbirinden bağımsız kütleler olarak kendilerini göstermeleridir. Bu 

birimler arasında oluşan açık alanlar, rüzgâr geçişine izin veren gölgeli dar ara 

sokakları andırmaktadır (Şekil 3.56). Evin açık avlusu, yüzme havuzu ve 

güneşlenme terası da bu kurgunun bir parçası olarak düşünülmüştür. Bütün bu parçalı 

yapı bir araya geldiğinde net bir kareye tamamlanır ve üzerleri kargı hasırdan bir örtü 

ile gölgelenir. 

 

Şekil 3.56 : Evi oluşturan birimler yarı açık mekanlarla bağlanmaktadır (Url-22). 
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3.3.6.3 Bağlam ve mimari karakter 

Bodrum Gümüşlük kasabası 4000 yıllık tarihi ve kültürel mirasa sahiptir. Bodrum, 

Güneybatı Anadolu’da Ege ve Akdeniz’in buluştuğu yerdedir. Helenistik, Bizans ve 

Osmanlı dönemlerinin izlerini de taşıyan eski bir yerleşimdir. Nisan’dan Kasım’a 

kadar olan uzun yaz sezonu, Akdeniz’in ılık deniz suyu ve kızılçam ormanlarının 

varlığı, zeytin ağaçları ve turunçgil bahçeleri bölgeyi olağanüstü bir turizm bölgesi 

yapmak için yeterli olmuştur. Geçmişte bölgedeki yapıların hemen hemen hepsi 

bölgenin zengin taş ocaklarından çıkarılan taşlarla inşa edilmiştir. Bölgenin yerel 

mimarisi tekrar eden taş bloklardan oluşur. Bu bloklarda küçük dikdörtgen pencere 

açıklıkları mevcuttur. Buna benzer yapılar Ege sahil kesimi ve Ege adalarında çokça 

görülmektedir. Düz çatılı, iki ya da üç katlı yapılardır.  

3.3.6.4 Projenin bağlamı ile kurduğu ilişki ve yerel veri kullanımı 

Gümüşlük, yeşil ve bozulmamış bir doğal çevreye sahiptir. Arsanın bulunduğu alan da 

Gümüşlük ’ün tepelerinde bir arazi de konumlandığından deniz manzarasına hâkimdir. 

Projenin mimarına göre; Gümüş-Su Villalarında mimari yaklaşımın temelini doğa ile 

sakin bir birliktelik oluşturma fikri meydana getirmiştir. İklim verisi bu projede 

oldukça etken olduğu belirtilebilir. Sıcak Bodrum günlerinde ara sokakların sağladığı 

klimatik etkiyi ve hava dolaşımını taklit edecek şekilde evin içerisinde sokaklar 

oluşturulmuştur (Şekil 3.57).  

 

Şekil 3.57 : Kat planı (Url-22). 
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Evi oluşturan salon, yatak odası ve ıslak hacim birimleri birbirinden bağımsız kütleler 

olarak kendilerini gösterir. Bu birimler arasında oluşan açık alanlar, rüzgar geçişine 

izin veren gölgeli dar ara sokakları andırır. Evin açık avlusu, yüzme havuzu ve 

güneşlenme terası da bu kurgunun bir parçası olarak düşünülmüştür. Bütün bu parçalı 

yapı bir araya geldiğinde net bir kareye tamamlanır ve üzerleri kargı hasırdan bir örtü 

ile gölgelenir (Şekil 3.58). Mimarının anlatımıyla, evlerin oturduğu alanlar dışındaki 

tüm arazi mevcut bitki örtüsünün ve ağaçların yarattığı doğal zenginliği sürdürecek 

biçimde en az müdahale ile düzenlenme ilkesiyle tasarlanmıştır.  

 

Şekil 3.58 : Parçalı yapının tek bir örtü altında bir araya gelişi (Url-22). 

Evlerin açık avlusu, yüzme havuzu ve güneşlenme terası, yapının içe yönelik parçaları 

olarak ele alınmıştır. Bütün parçalar bir araya getirildiğinde belirgin bir şekilde oluşan 

dörtgensel biçim bambu gölgelik ile kapatılmıştır (Şekil 3.59). 

 

Şekil 3.59 : Yapının manzarayla kurduğu ilişki (Url-22). 
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Enerji verimliliğini açısından geleneksel yöntemlerin kullanılması öngörülmüştür. 

Örneğin, serinliği sağlamak adına, ikinci bir gölge elemanı olan bambu örtünün 

kullanılması, iç mekânların serin kalmasını sağlamıştır (Şekil 3.60). Yarı açık 

mekânlardaki dolaşım ise esintinin yaşama alanlarına ilerlemesi sağlamaktadır. 

 

Şekil 3.60 : Ara sokak ve avlu oluşumları (Url-22). 

Bodrum Evleri’nin taş olarak inşa edilmesinden alınan ilhamla, taş duvarlar 

kullanılmıştır. Taş duvarların aralarında uzanan geniş cam yüzeyler, güncel ve yerel 

mimarlığın harmanlanışını ortaya koymaktadır (Şekil 3.61).   

 

Şekil 3.61 : Taş ve cam malzemenin birarada kullanılışı (Url-22). 

Sonuç olarak ortaya çıkan kompozisyon, çevresi ile bütünleşen, yerel mimari verilerin 

yeni bir tasarım diline aktarıldığı güncel bir yorum olmuştur (Şekil 3.62). 

 

Şekil 3.62 : Yapının çevresi ile bütünleşmesi (Url-22). 
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3.3.7 T Evi 

3.3.7.1 Proje künyesi 

Proje Yeri: Mordoğan, İzmir 

Proje Tipi: Tek Aile Evi                                        

Proje Mimarı: Onur Teke 

İşveren: Ali Teke                                                        

Proje Tarihi: 2008-2009                                  

Yapım Tarihi: 2013                                     

Arsa Alanı: 8771m² 

Toplam İnşaat Alanı: 200 m² 

Yapım Türü: Karma                                             

Fotoğraflar: URL-23 

Arkitera Mimarlık Ödülü- 2015 

Ulusal Mimarlık Ödülü- 2016 

 

Şekil 3.63 : T Evi (Url-23). 
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3.3.7.2 Proje açıklaması 

Mordoğan, İzmir’in Karaburun ilçesine bağlı bir mahalledir. Uzun Ada’nın karşısında 

konumlanır (Şekil 3.64). T Evi projesi, 2015 Arkitera Mimarlık seçkisine girmiş ve 

2016 Ulusal Mimarlık Ödülü’nü  kazanmıştır. 

 

Şekil 3.64 : Proje alanı. 

Emekli bir çift, zeytin yetiştirmek üzere bir arazi satın almışlardır. O güne kadar doğa 

ile iç içe yaşamış olan kullanıcılar, aynı şekilde hayatlarını devam ettirmek 

istemektedirler. Bu bakımdan iç ve dış mekânların birlikteliği ve bahçeyle ilişki 

kurmak oldukça önemli olmuştur.  

 

Şekil 3.65 : Plan perspektifi (Url-23). 
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Tekil bir yapı kütlesi yoktur. Parçalı bir yapılanma söz konusudur (Şekil 3.66). T Evi,  

planda görüldüğü üzere arkada ince, uzun bir yatma birimi, mutfak işlevli orta mekân 

ve asma katlı bir yaşama kütlesi ile üç parçalı bir yapıdır.  

 

Şekil 3.66 : T Evi parçalı kütle yapısı (Url-23). 

3.3.7.3 Bağlam ve yerel mimari karakter 

Mordoğan, 70 çeşit mor çiçeği ile ünlüdür. Adını da buradan almaktadır. Akdeniz 

iklim özelliklerinin görüldüğü bu yer, zeytin bahçeleri ile çevrili evleri barındırır. 

Zeytinciliğin bir geçim kaynağı olması sebebiyle yöre halkının açık alan kullanımı 

oldukça aktiftir. Nitekim iklim de bunu yönlendirmektedir.  

Genel olarak mimari faaliyet alanlarından uzakta, doğal yeşil bitki örtüsü ile çevrili bir 

bağlam söz konusudur (Şekil 3.67). 

 

Şekil 3.67 : T Evi ve çevresi. (Url-23) 



102 

3.3.7.4 Projenin bağlamı ile kurduğu ilişki ve yerel veri kullanımı 

Bu projenin temel amacı, çevreye zarar vermeden bir yaşam alanı oluşturmaktır. 

İklimsel verilerin akılcı kullanımı çevreyle uyumlu bir mimariyi yaratmıştır. Aktif ve 

pasif sürdürülebilir sistemlerin mimari tasarımın ayrılmaz bir parçası olarak ele 

alındığı T-Evi’nde; elektrik enerjisi üretimi için PV paneller, suyun ısıtılması amacıyla 

güneş enerjisi panelleri, ve yerden ısıtma / soğutma sistemleri ile entegre çalışan toprak 

kaynaklı ısı pompası kullanılmıştır (Şekil 3.68). 

 

Şekil 3.68 : Aksonometrik gösterim ile çatı sistemi (Url-23). 

Camlı yüzeylerdeki karşılıklı açıklıklar farklı mevsimlerde bölgenin hâkim 

rüzgârlarını yapının içine alarak doğal havalandırmaya olanak verirken; etkin biçimde 

kullanılan doğal aydınlatma enerji kullanımını azaltmaktadır (Şekil 3.69).  

 

Şekil 3.69 : İç ve dış mekânı bağlayan geniş cam yüzeyler (Url-23). 
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Çatı üzerindeki ahşap gölgelendirme elemanları, oluşturdukları havalandırılmış ve 

gölgelenmiş çatı yüzeyi ile çatı kaynaklı ısınmayı azaltmaktadır (Şekil 3.70). 

 

Şekil 3.70 : Gölgelendirme elemanları (Url-23). 

Zeminden koparılmış strüktür, tamamen pasif olarak soğutulmuş bir zemin altı 

depolama alanı sağlar (Şekil 3.71). Yağmur suyunun depolanarak yeniden kullanımına 

olanak verecek biçimde tasarlanmış bu alan; evin karbon ayak izinin küçülmesine de 

katkıda bulunmaktadır. 

 

Şekil 3.71 : Yerden koparılmış zemin (Url-23). 
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Evin dış kabuğu sürekli brüt beton perde duvarlar biçiminde tasarlanmış, böylece 

geleneksel bir çerçeve strüktür oluşturulmasına gerek kalmamıştır. Çelik bağlantı 

detayları ve gergi çubukları aracılığıyla perde duvarlara oturtulan lamine ahşap 

kirişler, farklı strüktürel elemanların dışavurumunu ve aralarındaki apaçık ayrımı 

ortaya koyar (Şekil 3.72). Binada hiçbir kaplama malzemesi kullanılmamıştır. 

Betonun gri tonu ve ahşabın kendine has rengi Akdeniz florasını yansıtmaktadır. 

Yapının şeffaflığı ve geçirgenliği, kullanıcıların her noktadan doğa ile ilişkilenmesine 

olanak sağlar. İç mekânın hemen hemen her noktasından dış mekânın algılanabiliyor 

olması; iç ve dış arasındaki sınırı eritirken aynı zamanda “yer” duygusunu da 

güçlendirir. 

 

Şekil 3.72 : Brüt beton ve ahşap malzemenin dışavurumları (Url-23). 

Mimari faaliyet alanlarından oldukça uzakta konumlanmış bu ev, geleneksel uygulama 

ve çağdaş uygulamaların bir sentezi ile oluşmuştur. T Evi, başka bir yerde imal edilip, 

alana yerleştirme yöntemi ile oluşmuş bir yapı değildir. Yapım sürecinde yerel 

kaynakları kullanmıştır. Yerel bir marangoza brüt beton kalıp işlerini, çatıdaki ahşap 

strüktürü ve ahşap doğramaları yaptırmıştır (Şekil 3.73). Yerel işçilik buralarla sınırlı 

kalmamış, terasların zeminlerindeki ahşap kaplamaları dahi yerinde yaptırılmıştır. 
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Şekil 3.73 : Yerel işçilikle yapılmış ahşap işleri (Url-23). 

Geleneksel Türk evinin hayat anlayışına benzer şekilde, iç mekânla bütünleşen bir açık 

alan kullanımı sunulmaktadır (Şekil 3.74). Yapının zeytin ağaçları ile çevrili iki adet 

korunaklı terası hayatları boyunca dış mekânla iç içe yaşamış olan ailenin yaşam tarzı 

korunmuştur. 

 

Şekil 3.74 : T Evi açık alan kullanımı (Url-23). 

T Evi, yerel zanaatkârların pratiği ile çağdaş yapım teknolojisinin bir araya gelmesiyle; 

kırsal alanda doğaya saygılı çağdaş bir mimari ve yaşam ortamı yaratılabileceğine bir 

örnek ve kanıt olarak öne çıkar. Ayrıca bulunduğu bölgede konut kültürüne farklı bir 

bakış açısı kazandırmaktadır. 
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3.3.8 Barbaros Evi 

3.3.8.1 Proje künyesi 

Proje Yeri: Urla, İzmir 

Proje Tipi: Tek Aile Evi                                        

Proje Mimarı: Onurcan Çakır 

İşveren: Onurcan Çakır                                                        

Proje Tarihi: 2014                                     

Yapım Tarihi: 2015                                        

Arsa Alanı: 375 m² 

Toplam İnşaat Alanı: 83 m² 

Yapım Türü: Karma                                                

Fotoğraflar: URL-24 

Türkiye Mimarlık Yıllığı -2015 

 

Şekil 3.75 : Barbaros Evi. (Url-24) 
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3.3.8.2 Proje açıklaması 

Barbaros Evi, Urla’nın Barbaros Köyü’nde bulunmaktadır (Şekil 3.76). Sınırları içinde 

on altı adet gölet bulundurmaktadır.  

 

Şekil 3.76 : Proje alanı. 

Barbaros Evi, Onurcan Çakır’ın kendisi için tasarlayıp inşa ettiği bir evdir. Bu proje 

2015 Türkiye Mimarlık Yıllığı’na girmeye hak kazanmıştır. 

3.3.8.3 Bağlam ve mimari karakter 

Urla, İzmir il merkezine 35 km uzaklıkta bir ilçedir. Evin konumlandığı Barbaros 

Köyü’nün denize kıyısı yoktur. Ayrıca İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Teknopark 

arazisine komşudur. Kendisi de İzmir İleri Teknoloji Enstitüsünde asistanlık 

yapmaktadır.  

Urla, İzmir’in sakin bir ilçesidir. Daha ziyade az katlı, zeytin bahçelerinin içinde 

konumlanmış evler bulunmaktadır. 19. yüzyıldan itibaren başlayan Rum nüfus artışı, 

bu zamandan itibaren, yerleşmede görülen mimarinin etkinlik kazanmasına neden 

olmuştur. Genel olarak engebeli bir arazi üzerinde kurulmuş olan Urla'da, özellikle  

3.81). Yamaçlarda yer alan mahallelerde doku sık olup, sokaklar dardır (İpekoğlu, 

1990). 
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3.3.8.4 Projenin bağlamı ile kurduğu ilişki ve yerel veri kullanımı 

Barbaros Evi tek katlı bir yaşam alanıdır. Temel olarak açık mutfaklı bir yaşam alanı 

ve üç yatak odasını barındırmaktadır (Şekil 3.77). Geniş bir bahçe içinde konumlanan 

bu ev, terası ile aktif bir dış mekân kullanımı sunmaktadır.  

 

Şekil 3.77 : Zemin kat planı (Url-24). 

Urla, yılın uzun bir aralığını sıcak hava etkisinde geçirmektedir. Evi biçimlediren 

verilerin başında iklim gelmektedir. Kışın çok rüzgârlı ve soğuk olan köyde sert esen 

poyrazın yönüne göre cephe açıklıkları belirlenmiş, kuzey cephe tamamen sağır 

duvarlarla inşa edilmiştir (Şekil 3.78). 

 

Şekil 3.78 : Kuzey cephe (Url-24). 
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Doğu cephesinde ise mümkün olduğunca dar pencere açıklıkları, şerit şeklinde gerekli 

görülen kısımlara yerleştirilmiştir (Şekil 3.79ve Şekil 

 

Şekil 3.79 : Doğu ve güney cephe açıklıkları (Url-24). 

Bahçede ellinin üzerinde kalıcı bitki çeşidi bulunmaktadır ve batıda binadan terasa 

geçişi sağlayan geniş cam kayar pencerenin önündeki söğüt ağacı, yaz aylarında gölge 

yaparak iç mekâna gelen güneş ışığını azaltırken, kışın yapraklarını dökerek güneşin 

daha çok içeri girmesini sağlamakta ve iç mekâna ısıl konfor açısından olumlu katkıda 

bulunmaktadır (Şekil 3.80).  

 

Şekil 3.80 : Bahçede bulunan söğüt ağacı (Url-24). 

Betonarme strüktür ile köy taşının bir arada kullanımı ile oluşan Barbaros Evi, yerel 

malzeme ve çağdaş malzeme kullanımını harmanlayarak çağını yakalayan aynı 

zamanda da yerele referans veren bir çizgidedir. Beton ve taş, yüksek yüzey 
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yoğunluklarına sahip malzemeler olduğundan ses geçirimsizliği açısından da tercih 

edilmişlerdir. Projenin çıkış noktası, doğanın içerisinde sessiz ve sakin bir yaşam 

ortamı sağlayan bir konut tasarlamak olduğundan, bu malzemelerin kullanımına karar 

verilmiştir. 

 

Şekil 3.81 : Doğu cephesi (Url-24). 

Brüt beton cephesi olan oda, özellikle akustik olarak çalışılmış, betonun arkasında taş 

yünü ve tuğla duvar katmanlaşması, çift pencere ve çift kapısı ile istenildiğinde 

dışarıdaki seslerden tamamen izole olarak uyumak için tasarlanmıştır (Şekil 3.82).  

Binanın geri kalan tüm dış duvarları ise, köyün ustaları tarafından yerel taş ile 

yapılmış, iç yüzeylerinde ısı yalıtım malzemesi ve ikinci bir kat duvar katmanlaşması 

sayesinde hem ses hem de ısı yalıtımı sağlanmıştır. 

 

Şekil 3.82 : Akustik olarak çalışılan uyuma mekânı (Url-24). 
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3.3.9 Mehmet–Ayşe Sungar Evi 

3.3.9.1 Proje künyesi 

Proje Yeri: Bozburun, Marmaris, Muğla 

Proje Tipi: Tek Aile Evi                                        

Proje Mimarı: Erginoğlu – Çalışlar Mimarlık 

Proje Ekibi: Hasan Çalışlar 

İşveren: Mehmet Sungar                                                        

Proje Tarihi: 2014                                     

Yapım Tarihi: 2015                                        

Arsa Alanı: 2000 m² 

Toplam İnşaat Alanı: 100 m² 

Yapım Türü: Prefabrike                                                

Fotoğraflar: URL-25 

Türkiye Mimarlık Yıllığı- 2015 

 

Şekil 3.83 : Mehmet- Ayşe Sungar Evi (Url-25). 
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3.3.9.2 Proje Açıklaması 

Mehmet- Ayşe Sungar Evi, Marmaris’in Bozburun mevkiinde konumlanıyor (Şekil 

3.84). Bu proje Türkiye Mimarlık Yıllığı 2015’e girmeye hak kazanmıştır. 

 

Şekil 3.84 : Proje alanı. 

Projenin en önemli özelliği, karadan ulaşımın sağlanacağı bir karayolunun olmayışıdır. 

Tek ulaşım deniz yoludur. Bu durum yapım sistemi, araziye konumlanış, topoğrafyaya 

oturum gibi temel kararların hepsini etkilemiştir. Deniz kıyısına 40 metre uzaklıktaki 

arsanın karayolu ulaşımı olmadığından, tüm yapım elemanları prefabrike olarak ele 

alınmıştır. Proje açık mutfaklı yaşama alanı, iki yatak odası ve diğer servis 

alanlarından oluşmaktadır (Şekil 3.85). 

dmlinear  

Şekil 3.85 : Kat planı (Url-25). 
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3.3.9.3 Bağlam ve yerel mimari karakter 

Bozburun adını coğrafî görünümünden almıştır. Dağları boz renktedir ve doğal bir 

buruna sahiptir. En önemli geçim kaynakları arasında turizm, balıkçılık ve tekne 

yapımını sayılabilir. Bozburun, gulet tipi yat yapımında ünlenmiştir. Marmaris 

marinasında bulunan yatların, guletlerin yarısından fazlası Bozburun yapımıdır. 

Bozburun ve civarı, Marmaris'in fazla turistikleşmiş, doğallığı azalmış ve yüksek 

fiyatlı kesiminin dışında sayılabilir. Bu bölge, daha sakin bir tatil, köy hayatına yakın 

bir yaşam tarzı isteyen turist türüne hitap eder (Şekil 3.86). 

 

Şekil 3.86 : Arsanın konumlandığı doğal çevre (Url-25). 

3.3.9.4 Projenin bağlamı ile kurduğu ilişki ve yerel veri kullanımı 

Bu proje doğal bir çevreye en az dokunuşla gerçekleştirilmiş bir yapıdır. Prefabrike 

elemanlar ile yapılmış olması ve arsaya ufak bir dokunuşla oturması çevrenin 

doğallığını zedelemeyi engeller. Cephede ahşap, iç mekânda alçıpan gibi hafif, 

taşınabilir  malzemeler kullanılmıştır. Taşıyıcı olarak 80x 80 kutu profil kullanılmış, 

yapı kuru duvar sistemi ile yapılmıştır (Şekil 3.87). Çatısı hafif ponza taşı ile kaplıdır.  

 

Şekil 3.87 : Sistem kesiti ve malzeme kullanımı (Url-25). 
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Planimetresi  dar uzun tasarlanmış ev, yamaçta bulunan arsaya eğime paralel şekilde 

oturtulmuştur (Şekil 3.88). Bu şekilde manzaradan da maksimum fayda sağlanmıştır.  

 

Şekil 3.88 : Evin topoğrafya ve manzara ile ilişkisi (Url-25). 

Mehmet-Ayşe Sungar Evi yapılaşmış bir fiziki çevrede bulunmamaktadır. Fakat 

Sungar Evi, önemli doğal veri elde edebilecek bir projedir. Nitekim gerek topoğrafya 

yapısı, gerek manzara faktörü gerekse de ulaşım yönü bu projenin en önemli 

şekillendiricisi olmuştur.  
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4.  SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bir mimarlık ürününün özgünlüğü, büyük oranda içinde varlık kazandığı yerel 

verilerce belirlenmiş bir kimliğe sahip olmasıyla mümkündür. Günümüz konut 

uygulamalarında, mimari çevrede süreklilik sağlayan yerel verilerin bilinçli olarak 

yorumlanmadığı ve geçmiş ile bugün arasında kopukluklar olduğu açıkça görülür. Bu 

durum, kimlikli, geçmişe saygılı ve geçmişle uyumlu aynı zamanda da çağını yansıtan 

yeni bir mimari nasıl oluşturulur sorusunu doğurmaktadır.  

Türkiye’de mimarların büyük çoğunluğu çevreye ve kültüre dair herhangi bir veriyi 

değerlendirmeden konut üretimi yapmaktadır. İleri teknolojinin ve modern yaşam 

biçiminin de desteklediği bu standardizasyon, kimliksiz ve bağlamına duyarsız bir 

mimari yaratmaktadır. Bir takım mimarlar ise yerel yönetimlerin destek ve teşvikiyle 

kültürü ve gelenekleri yansıtmak adına taklitçi projelere yönelmektedir. Bu projelerin 

düştüğü en büyük yanılgı ise bir yanda çağdaş yeni bir yapı yapıp, bir yanda da 

geleneksel malzeme ve konstrüksiyonla yerel dil yakalama kaygısıdır. Bu yaklaşım 

çoğunlukla eklektisist sonuçlara varmaktadır. Çünkü konstrüksiyonun kuruluşunda, 

bir yanda çağın teknolojisinden faydalanmak istenmekte, bir yanda da geleneksel 

mimariye benzemeye çalışılmaktadır. Hâlbuki bu ikili yapının diyalektik sentezini 

oluşturabilmek oldukça hassas bir çalışma gerektirmektedir. Yapılan en büyük 

hatalardan biri yerele öykünmenin en dolaysız ve kısa yolunu seçerek, yerel 

malzemenin rüstik bir biçimde kullanılmasıdır. İşte bu durum tamamen  ‘kitsch’ 

sonuçlar ortaya çıkarmakta, tarihselci birer yaklaşım oluşturmaktadır. Günümüz 

Türkiye’sinde Osmanlı ve Selçuklu mimarisine öykünen belediye binaları, camiler, 

kültür merkezleri gibi kamusal yapılar ve yine aynı yanılgıyla oluşturulan konut 

mimarileri akılcılıktan uzak, övünülen tarih ve geçmişe de zarar veren bir hal almış, 

olmayan bir kültürel ortamı var etmeye çalışmaktadır.   

Türkiye’de çok az sayıda mimar ise konut projelerini üretirken mimarlığın kendisi ve 

projenin bağlamına dair kaygılar taşımaktadır. Tez kapsamında; yer aldığı bağlam ile 
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özgün ilişkiler kuran, ölçek duyarlılığı olan, yerel ve geleneksel birikimleri göz önünde 

bulunduran ve aynı zamanda da çağını yansıtma kaygısı ile tasarlanmış projeler 

“nitelikli konut” adıyla tanımlanmıştır. Nitelikli konut olarak tanımlanan projeler, 

tasarım aşamalarında bağlamı dikkate alan, çevresel analizleri yaparak doğal verileri 

araştıran ve kültürel anlamda çevrenin beklentilerine saygıyla yaklaşan projeler 

oldukları takdir edilerek ödüllendirilmiş ve/veya çevrim içi mimarlık seçkilerine 

girmeye hak kazanmış projelerdir. Bu konut uygulamalarının önce kendi içlerindeki 

yerel veri kullanımı anlatan tablolar (bkz: Çizelge 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 

ve 4.9) yardımıyla, sonrasında projelerin karşılaştırılmalı değerlendirilmesi ile (bkz: 

Çizelge 4.10) yerel veri kullanımındaki paralellikler ve farklılıkları ortaya 

konulacaktır. 

Gürel Evi, bulunduğu köy içerisinde bir yazlık ev olarak ayrışmaktan ziyade, onlara 

komşuluk eden başka bir köy evi görünümündedir. Bunu sağlayan bir parsel içinde 

yerel mimariye uyumlu parçalı bir yapılanma ile oluşturulmuş ünitelerin bir araya 

gelmesidir. İklimin gerektirdiği dış mekân kullanımı avlu oluşumları ile sağlanmıştır. 

Arsa içindeki kayalıklar ve ağaçlar müdahale edilmeden birer peyzaj elemanı olarak 

kullanılmış, topoğrafyanın avantajı kullanılarak denize uzanan iki doğal teras 

oluşturulmuştur. Yerel malzeme, yerel işçilik ve yerel çevrenin mimari karakteri ile 

gösterilen uyum Gürel Evi’ni, çevresinden ayrıksanmayan ama kendi içinde 

özgünlüğünü muhafaza ederek kullanıcısının yaşam tarzını da yansıtan bir proje olarak 

sunmuştur.  

Nail Çakırhan Evi; yapıldığı yer olan Akyaka mimarisi için bir milat olmuştur. Yerel 

malzeme, yerel işçilik, iklim duyarlılığı, insan ölçeğine oranı, geleneksel Türk Evi’nin 

mekânsal özelliklerini taşıması bakımından başarılı olmakla birlikte, inşa edildiği 

Akyaka’nın değil, Ula mimarisinin bir replikasını oluşturması bakımından yanıltıcı bir 

mimari oluşumun zeminini hazırlamıştır. Çünkü bu ev, aldığı Ağa Han Ödülü’nün 

prestiji sayesinde yerel yönetim tarafından örnek proje olarak tayin edilmiştir. 

Sonrasında Akyaka mimarisi bu evin standartlarına göre şekillenmiştir. Nail Çakırhan 

mimarisi adıyla anılan bu oluşum, gerçekte var olmayan bir yerelliği çağdaş teknik ve 

malzemelerle taklit etmeye başlamıştır. Bu durum bölgede, kültürel ve mimari 

gelenekleri bir yüzey süslemesine indirgeyen ‘kitsch’ mimariyi yaratmıştır.  
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Çizelge 4.1 : Gürel Evi yerel veri kullanım değerlendirmesi.  
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Çizelge 4.2 : Nail Çakırhan Evi yerel veri kullanım değerlendirmesi. 
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Çizelge 4.3 : Demir Evleri yerel veri kullanım değerlendirmesi.  
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Çizelge 4.4 : Selışık Hausemann Evi yerel veri kullanım değerlendirmesi.  
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Çizelge 4.5 : B2 Evi yerel veri kullanım değerlendirmesi.  
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Çizelge 4.6 : Gümüşsu Evleri yerel veri kullanım değerlendirmesi. 
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Çizelge 4.7 : T Evi yerel veri kullanım değerlendirmesi.  
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Çizelge 4.8 : Barbaros Evi yerel veri kullanım değerlendirmesi. 
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Çizelge 4.9 : Mehmet- Ayşe Sungar Evi yerel veri kullanım değerlendirmesi. 
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Çizelge 4.10 : Karşılaştırmalı yerel veri kullanım değerlendirmesi. 
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Demir Evleri; Gürel Evi’ne benzer şekilde yerel malzeme ve işçilik ile kâgir olarak 

gerçekleştirilmiş olmakla birlikte, prekast malzemeleri yerel yapı öğeleri ile 

sentezleyerek çağını yansıtma yoluna gitmiştir. Mekânsal kurgu ve bloklar arası 

ilişkilenme biçimleri geleneksel Anadolu konut kültürünün izlerini taşımaktadır. 

Geleneksel Anadolu konutunda ailenin bir erkek evladı evlendiğinde yeni bir mekân 

eklenmesi suretiyle evin büyütülmesi özelliği, Demir Evlerinde de kullanılmıştır. 

Taban oturumunun arsa alanına oranının müsaade ettiğinden küçük inşa edilen bazı 

bloklar, gelecekte ihtiyaç hâsıl olması halinde komşu evlerin manzarasını kapatmamak 

koşulu ile büyütülebilir olarak tasarlanmıştır. Turgut Cansever, Bodrum Evleri’nde 

bulunan bu ananeyi çağdaş bir konuta taşımaktır. Mimari karakteri ile geleneksel 

Bodrum evine benzeyen 35 adet ev bir araya gelişleriyle adeta yeni oluşmuş bir köyü 

andırmakta ve yerel çevrenin bir devamı görünümü sunmaktadır.  

Selışık Hausemann Evi; yerel kalıp dili olarak yörenin mimari karakterini 

yansıtmamakla beraber, doğal ve kültürel veri değerlendirmesi yaparak yol almış bir 

projedir. İklimsel verilerden yola çıkarak dış mekanla içiçe bir avlu oluşumunun 

sergilendiği evde, konut programında talep edilen meditasyon mekanı, meditasyonun 

ruhuna uygun olarak evden kopartılmış ve manzaraya açılan bir çıkma şeklinde 

düzenlenmiştir. Bu mekânın dış cephede farklı bir malzeme ile vurgulanması, diğer 

cephelerin yerel bir malzeme olan kireç taşı ile kaplanmış olması, iç mekan 

kurgusunda hem galeri hem de avlu barındırması, Selışık Hausemann Evi’ni yerel 

değerleri dikkate alan aynı anda kullanıcısını ve çağını yansıtmayı hedefleyen bir 

konut yapmaktadır. 

B2 Evi, konstrüksiyon olarak betonarme olarak oluşturulmakla beraber, yerel yapı 

ustalarının taş malzeme ile ördükleri duvar sayesinde yerel-çağdaş sentezini 

oluşturmuş bir konut projesidir. Bir yazlık ev olarak tasarlanmış olması, köyün diğer 

evlerinden izole olmuş tekil bir yapı sergilemesine sebep olmamıştır. Aksine, bir taş 

duvarla çevrilmeyişi köyden biraz uzakta konumlanmasına rağmen köyün bir uzantısı 

olarak algılanmasını sağlamaktadır. Çağın mekân anlayışını yansıtan açık plan 

kurgusu ile inşa edilmiştir. Bununla beraber, geleneksel Anadolu konutunun hayat 

mekanına bir gönderme yapacak şekilde dışardan işleyen bir sirkülasyon sistemi 

oluşturmuştur. B2 Evi mimari karakteri ile yerel evlerden farklılaşmakla birlikte, 

mütevazı ölçeği ve formu ile yerel-çağdaş uyumunu yakalamıştır.   
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Gümüşsu Evleri yapım sistemi betonarmedir. Geleneksel Bodrum Evleri’nin taş olarak 

inşa edilmesinde alınan ilhamla, taş duvarlar kullanılmıştır. Taş duvarların aralarında 

uzanan geniş cam yüzeyler, güncel ve yerel mimarlığın harmanlanışını ortaya 

koymaktadır. Bu evlerin en dikkat çekici yanı evi oluşturan işlevlerin birbirinden ayrı 

kütleler olarak inşa edilmiş olmasıdır. Bu sayede oluşan iç sokaklar Bodrum’un ara 

sokaklarının sağladığı klimatik etkiye benzer şekilde bir serinlik yaratacaktır. Sonuç 

olarak ortaya çıkan kompozisyon,  yerel mimari verilerin yeni bir tasarım diline 

aktarıldığı güncel bir yorum olmuştur.  

T Evi, zeytin yetiştiriciliği yapacak emekli bir çift için tasarlanmıştır. İzmir’in iklimsel 

özelliklerinin elverişliliğinin yanısıra alışkanlık olarak da dış yaşamla ilişkili çiftin bu 

yaşam tarzlarını sürdürebilecekleri iç ve dış mekân akıcılığı tasarımın temel 

kararlarından olmuştur. Sürdürülebilir enerji kaynaklarını değerlendiren bir sistemle 

kurulmuş olan T Evi aynı zamanda ekonomik ve çevre dostu bir yapılaşma 

sergilemektedir. İklimsel verileri ve kullanıcısının yaşam tarzını yansıtan bu yapı 

çağdaş malzeme kullanımı ile çevresine farklı bir konut anlayışı getirmiştir. 

Barbaros Evi, brüt beton ve yığma taş duvar sisteminin birarada kullanıldığı sentez bir 

evdir. Sese karşı çok hassas olan kullanıcı (aynı zamanda evin mimarı), sesten 

yalıtılmış bir uyku mekânı yaratmak adına çağdaş yalıtım malzemeleri ve brüt betonu 

birarada kullanmış, diğer mekânlarda böyle bir gereksinme duymadığından yerel 

işçilik ve malzeme ile taş duvarlı yaşama mekânı yaratmıştır. Evin iklimsel konforunu 

sağlayacak şekilde güneş ve rüzgâr yönüne göre pencere açıklıkları düzenlemiş, peyzaj 

elemanı olan ağaçları birer gölgelendirme elemanı olarak kullanmıştır. 

Mehmet- Ayşe Sungar Evi de, yapılaşmış bir fiziki çevre içinde bulunmamaktadır. 

Boşlukta tasarlanmış bir evdir. Fakat Sungar Evi, önemli doğal veri elde edebilecek 

bir alandadır. Nitekim gerek topoğrafya yapısı, gerek manzara faktörü gerekse de 

ulaşım yönü bu projenin en önemli şekillendiricisi olmuştur. Karadan ulaşım olmayan 

projenin yapım sistemi tamamen prefabrike yapılmıştır.  

Çizelge 4.10’da görüldüğü gibi bağlamı dikkate alarak nitelik kazanmış tüm bu konut 

projeleri, yerel veri kullanım yöntemleri ve anlayışlarıyla farklılaşmışlardır. Ancak 

iklim ve ekonomi verilerinin tüm projelerde dikkate alındığı ve değerlendirildiği göze 

çarpmaktadır.  Bu proje değerlendirmelerinden çıkarılacak en önemli sonuç, katı bir 
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“yerel-çağdaş” şablonunun bulunmayışıdır. Bu bakımdan özgün bir yerleşmede yeni 

bir mimari oluşturmak birçok veri, uzlaşma ve çelişkinin tasarım sürecine dâhil 

olmasıyla, oldukça grift bir hal almaktadır. Yerel ile çağdaş olanı bir araya 

getirebilmek başlı başına diyalektik bir süreçtir. Bu noktada en doğru olan her projenin 

kendi bağlamında değerler üretmesi ve özgün bir yaklaşım geliştirmesidir.     
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