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ÖZET 

METROPOL DEVİ Nİ Mİ NDE GÜNDELİ K YAŞAM VE KONUTUN DÖNÜŞÜMÜ 

 

Bu çal ı şmada,  özelli kl e endüstri  devri mi  il e yi r mi  bi ri nci  yüzyıl  ar ası ndaki  sür eçt e 

hı zl a geli şen t eknol oji  ve medyanı n et ki si yl e, sür ekli  bi r  devi ni m hali ne geçen 

met r opol  or gani z ması nı n gündeli k yaşaml a ve konutl a i li şki si  i ncel enmektedi r.  Kent 

ve gündeli k yaşam bi rbirl eri ni  et kil eyi p deği ştirer ek evri ml eşen,  hem bi rbi rl eri yl e 

mücadel e eden,  hem de bi rbi rl eri  sayesi nde var  ol abil en si st eml er e dönüş müşl er di r. 

Har eketi n ve hı zı n gi derek önem kazanı p kontrol ü el e geçi rdi ği  bu i li şkiler  ağı nda 

met r opol  yaşamı  düzen ve düzensi zli ği  ar ası nda rit mi k ol mayan,  önceden t ahmi n 

edil emeyen,  et ki -t epki  mekani z ması yl a nokt al ar  ar ası nda sı çrayar ak i lerl eyen bi r 

devi ni m sür dür mekt edi r. Gündeli k yaşam bu hı zı  yakal amaya çal ı şırken i çeri ği  ve 

i şl eyi şi  deği şmekt e,  yaşam deği şti kçe kent  i şl eyi şi  de dönüş mekt e ve bu döngü 

dur maksı zı n devam et mekt edi r.  Bu kur gu i çeri si nde konut,  i nsan öl çeği ne ve 

yaşamı na en yakı n,  en t anı dı k mekan ol ması na rağmen,  sür egel en bu devi ni me en 

çok di renen,  har eketi n dışı nda kal maya çal ı şan ort amdır.  Hem çok nesnel ,  hem de 

son der ece öznel  ol ma,  ve i çi nde barı ndırdı ğı  yaşamı n kapl adı ğı  hac me or anı  en 

büyük mekan ol ma özel li kl eri yl e di ğer  büt ün mekanl ar dan ayrıl an konut, gündel i k 

yaşam kur gusundaki  vazgeçil mez r ol üne rağmen mevcut  kent  i şl eyi şi ne 

katıl ama makt adır.  Ve hem bu yeni  mobil  net work si st emi ne adapt e ol up onunl a 

bi rli kt e har eket  edebil mesi ,  hem de kendi  i ç kurgusunu dı ş et kenl er den kor umayı 

sür dür üp,  adet a seçi ci  geçi rgen hücr e zarı  gi bi  dı ş dünya i l e ol an i li şki si ni  kendi  

kontrol ünde düzenl emeyi  sür dür ebil mesi  ger ekmekt edi r.  Bu doğr ul t uda konut un 

dönüşüm evri mi  i ncel enmeye çal ı şıl makt adır.  Konut  gerçekt en de yaşamı n t ümünü 

barı ndırabil ecek kapasi teye sahi p mekanl ar  öt esi  bi r  ort am mı dır,  yoksa met r opol ün 

kar maşası  i çi nde kendi  yeri ni  bul amayan i nsanı n fi zi ksel,  ti nsel ,  sosyal  vb. 

yaşantıl arı nı sabitl eme i hti yacı ndan zi hni nde yaşadı ğı bi r ill üzyon mudur ? 
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SUMMARY 

TRANSFORMATI ON OF EVERYDAY LI FE AND THE HOUSE WI THI N THE 

PERPETUAL MOTI ON OF THE METROPOLI S 

 

Wi t hi n t he course of  t he t wenti et h cent ury,  si gnifi cant  changes i n t echnol ogi es and 

medi a have aff ect ed t he f or mati on and ki neti c moti on of  metropoli ses whi ch behave 

li ke or gani sms.  I n t hi s study,  wi t hi n t hi s per pet ual  moti on,  t he r el ati on of  metropol it an 

or gani sm t o everyday l ife and t he house i s exami ned.  Ci t y and everyday l if e have 

become syst ems t hat  eff ect,  change and transfor m each ot her,  syst ems  whi ch 

struggl e but  al so can coexi st  because of  each ot her.  Wi t hi n t hi s net wor k of 

rel ati onshi ps i n whi ch t he moti on and t he speed gai n mor e and mor e i mport ance 

and get  t he control,  t he metr opoli s lif e f oll ows a non-rhyt hmi c,  unpr edi ct abl e and 

conti nuous course whi ch pr oceeds wi t h an action-reacti on mechani sm i n-bet ween 

chaos and or der.  As t he everyday l if e tri es t o keep up wi t h t he speed of  t he 

met r opoli s,  i t s cont ext  and oper ati onal  mechani sm change;  i n t he same way,  t he ci t y 

itself  transf or ms as t he life changes and t hi s l oop carri es on per pet ually.  I n t hi s 

syst em,  i n spi t e of  i t s i nti macy and f ami li arity to human scal e and everyday l if e, 

house i s t he medi um t hat  act s as t he most  r esist ant  t o t he change and t ri es t o be 

away f rom t he movement.  House i s di sti nct  from ot her  spaces j ust  because of  i t s 

char act eri sti cs such as bei ng t he most  obj ecti ve and subj ecti ve space at  t he same 

ti me,  and havi ng t he bi ggest  r ati o of  t he l if e kept  i nsi de t o t he space occupi ed.  

However,  i n spi t e of  i t s i ndi spensabl e r ol e i n everyday l if e cycl e,  t he house cannot 

j oi n t he ongoi ng mechani sm of  t he ci t y.  At  t hi s poi nt,  as wel l  as havi ng t o adapt  and 

i nt egr at e t o t hi s new mobil e net work syst em,  t he house al so needs t o sust ai n and 

pr ot ect  i t s i nner  struct ur e f r om out si de eff ect s and mai nt ai n i t s sel f-controlled r el ati on 

t o t he out er  worl d acti ng as a semi - per meabl e cell  me mbr ane.  I n t hi s st udy,  t he 

transf or mati onal  evol ution of  t he house i s exami ned i n accor dance wi t h t he 

di scussi ons abovementioned.  I s t he house a real  medi um t hat  goes beyond all 

spaces and has t he capaci t y accommodat e all  aspect s of  everyday l if e,  or  i s i t  j ust 

an i ll usi on t hat  deri ves from a need of  i mmobilizi ng physi cal,  spi rit ual  and soci al  

phenomena of  l if e and exi st s i n human’ s mi nd who cannot  l ocat e hi msel f  i n t he 

compl exit y of t he metropoli s? 
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1.  Gİ Rİ Ş 

Konut,  kull anı cı sı nı n sosyo- ekonomi k ve kül t ürel  ki mli ği ni n mi mari  bi r yansı ması 

ol ar ak di ğer  büt ün mekanl ar dan ayrılır.  İ nsanı n en t emel  fi zi ksel  ger eksi ni ml eri ni  

sağl aması nı n dı şı nda,  anl amı,  amacı,  i şl eyi şi, sür eklili ği,  ai tli ği,  sahi pl eni cili ği, 

t anı dı klı ğı,  öznelli ği  ve özgünl üğü i l e t ama men ve sadece i çi nde barı ndırdı kl arı nı n 

ol an,  onl arı n haki mi yet  al anı nı  ol uşt ur an en özel  mekandır.  Konut un dı ş dünyayl a 

ar ası ndaki  sı nır  çok beli rgi ndi r  ve kull anı cı  bu sı nırdan nel eri  geçi ri p 

geçi r meyeceği ne t ama men kendi si  kar ar  ver mek i st er.  El bett e bu mekani z mada 

konut un kapı sı nı n dı şı nda nasıl  bi r  dünyanı n yer  al dı ğı  öneml i di r.  Kırsal  al anda 

doğanı n i çi nde bi r  konut un „ dı şarı‟  il e ol an i li şki si  çok keski n geçi şl er den 

ol uş mayabilir,  çünkü i çerdeki  hayat  rit mi  i l e dı şarıdaki  riti m ar ası nda çok belirgi n bi r 

f ark yokt ur.  Oysa kentt e,  özelli kl e günümüzün kür esel / evr ensel  metropol ünde yer 

al an konut un,  dur ağan,  stati k,  yavaş,  sür ekli  ol an kendi  i ç rit mi  il e dı şarı nı n di nami k, 

deği şken,  hı zlı,  çok parçal ı  rit mi ni  bi rli kt e var  edebil mesi  çok daha zordur  ve bu 

sor unsal  yakl aşı m ar aştırmanı n t emeli ni ol uşt ur acaktır.  

Kent  bi rçok parçanı n bi r  ar aya gel mesi yl e ol uşan het er oj en bi r  bütün ol ar ak, 

mi marlı kt aki  büt ün düşünsel  ve yapı sal  deği şi ml eri  art  ar da,  üst  üste,  i ç i çe 

barı ndıran bi r  si st emdi r.  Özelli kl e i çi nde yaşadı ğı mı z kent  i ncel eni rse f arklı 

sür eçl eri n et kil eri ni n bi rbiri  ar dı na di zili p nasıl  İ stanbul‟ u ol uşt ur duğu görül ebilir.  Bu 

bağl amda kent,  herkese eşi t  koşull ar  yar at mayı  hedefl eyen,  f onksi yonun önemi ni  

vur gul ayan moder ni zm,  ve moder ni zmi n st andardi zasyonuna ve t ari hi  yadsı ması na 

el eştiri  ol ar ak bi reyi  ve kapi t ali  mer kez al arak ort aya çı kan post moder ni z mi n 

ar dı ndan,  bugün de süper moder ni zm ol ar ak adl andırıl an yeni  bi r  düşünsel  ol uşum 

i çeri si nden geçer ek şekill enmekt edi r.  Süper moder ni zm,  kür esell eş me kavr amı nı n 

et ki si yl e gündeme gel en bi r  kavr amdır.  Gel i şen medya ve i l eti şi m ar açl arı yl a 

bağl antıl arı n art ması,  “ uzakl arı n yakı n,  öt ekil eri n kendi  ol ması”,  dünyanı n birbi ri nden 

kopuk parçal arı  barı ndıran bi r  çerçeveden,  büt ün bi ri ml eri n bi rbi ri yl e i li şkili  ol duğu bi r 

ağa dönüş mesi ,  başlangı çl arl a bi ti şl eri n bi rbi ri ne karı şı p sı nırl arın eri mesi  

sonucunda yaşam başkal aş makt a,  ekonomi k,  politi k,  sosyal  ve kül t ürel  t üm hayat 

or gani zasyonu deği şmektedi r. 
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Bu yeni  yaşam bi çi mi nde hı z,  har eket  ve deği şim öneml i  r ol  oynamakt adır.  Bi l gi ye 

ve dünyanı n her  yeri ne kol ay ve çabuk ul aşı m zamanı n anl amı nı  da et kilemekt edi r. 

Kent  i nsanı  daha önce,  far kl ı  i şl evl er  i çi n kull andığı  f arklı  mekanl ar  ar ası nda bi r  r ot a 

ol uşt ur up si st em i çi nde har eket  ederken,  bugün rot anı n kendi si  yan yana ekl enmi ş 

i şl ev ve mekanl ar dan ol uşan bi r  yapı ya dönmekt edi r.  Eski den har eket  eden yal nı zca 

i nsanken bugün hem i nsan hem de i şl ev ve mekanl ar  har eketli  hal e gel mekt edi r. 

Kür esel / evr ensel  yaşamda zaman pr ogr amı ndaki  en uf ak aksakl ık bütün si st emi  

et kil er  ve si st emi n sor unsuz çal ı şmaya devam edebil mesi  i çi n yaşam sürekli  ol ar ak 

yeni den düzenl eni p adapt e edil meli di r.  Böyl e deği şken bi r  kent  düzeneği nde 

konut un eski si  gi bi  yal ıtılması  mü mkün değil di r.  Konut  konuml andı ğı  yere yi r mi  dört 

saat  yaşam geti r mekl e bi rli kt e,  hayatı n geçti ği  di ğer  mekanl arı  da mı knatı s gi bi  

kendi ne çeken bi r  el eman ol ar ak kent  kur gusunda hayati  bi r  öneme sahi ptir.  Ve he m 

bu yeni  mobil  net work si st emi ne adapt e ol up onunl a bi rli kt e har eket  edebi lmesi ,  hem 

de kendi  i ç kur gusunu dı ş et kenl er den kor umayı  sür dür üp,  adet a seçi ci  geçi rgen 

hücr e zarı  gi bi  dı ş dünya i l e ol an i li şki si ni  kendi  kontrol ünde düzenl emeyi  

sür dür ebil mesi  ger ek mekt edi r.  

Amaç, Kapsam, Met ot : 

Bu ar aştır manı n amacı , metr opol ün pek çok di nami ği  bi rli kt e barı ndıran  devi ngen 

ort amı nı n yar attı ğı  yeni  gündeli k yaşamı n düzeni nde,  i nsan öl çeği ne ve yaşamı n 

kendi si ne en yakı n mekan ol ması na r ağmen onun devi ni mi ne en f azl a kar şı  koyan 

konut un dönüşüm ser üveni ni  i rdel emek,  ör nekl emek ve gel eceğe yöneli k yeni  

t artı şmal ar yar at mak ol acaktır.  

Ar aştır ma,  f arklı  di nami kl er  üzeri nden konut  kavr amı  i ncel eni rken böl üml er e 

ayrıl mı ştır.  Bu ayrı m,  çok kat manl ı  ve sür ekli  deği şi m hali nde ol an ort amı n çeşi tli 

di nami kl eri ni  ort aya koy manı n dı şı nda bi r  hi yer arşi  t anımı  yapmayı 

amaçl ama makt adır.  

„ Metropol ‟  böl ümünde gündeli k yaşama met r opol  öl çeği nden bakıl acak,  metropol  

or gani zması nı n i ç di nami kl eri yl e kendi  yapısı nı,  i şl eyi şi ni,  mekanını  nasıl 

dönüşt ür düğü ve bu dönüşümün konut  öl çeği ne nasıl  veril er  ol uşt ur duğu 

i ncel enecekti r. 

„ Birey‟  böl ümünde gündeli k yaşama bi rey öl çeği nden bakıl acak,  bi reyden yol a 

çı kıl arak i nsanı n metr opol  yaşamı nda di ğer  bi reyl er,  ail e,  i ş,  t opl um,  mekan,  madde, 

doğa i l e kur duğu i li şkiler  ve bu i li şkil erdeki  dönüşüml eri n konut a nasıl  veril er 

ol uşt ur duğu i ncel enecekt ir. 



 3 

„ Konut‟  böl ümünde i se öl çek,  i çeri k,  anl am bakı mı ndan t ek ve kendi ne özgü ol an 

konut  mekanı nı n,  kendi  i çi ndeki  ve dı şı ndaki  si st em,  i şl eyi ş ve yaşam 

deği şi ml eri nden al dı ğı  veril eri  nasıl  karşıl ayı p etkil ere nasıl  t epki  ver di ği ,  deği şi m 

ol gusuyl a bi rli kt e i çi ne sür ükl endi ği  kaçı nıl maz dönüşüm döngüsü i ncel enecekti r.  Bu 

doğr ult uda seçil en ör nekl er  ve yaşam bi çi mi  dönüşüml eri  üzeri nden ol uşt ur ul an 

söyl eml e,  gel eceği n kenti nde konut un yeri  ve anl amı na yeni  bi r  bakış geti r mek 

hedefl enmekt edi r. 

Bu nokt ada konut,  ev,  i kamet,  yuva,  hane vb.  t anı ml amal ar  ar ası ndan neden 

konut un seçil di ği  üzeri ne bi r  açı kl ama yeri nde ol abilir.  Bu kavr aml ar  ar asında konut 

kadar  nötr  bi r  başka kavr am bul unma makt adır.  Bur ada sözü edil en nöt r  ol ma 

dur umu i çeri ksi z,  anl amsı z bi r  t ar af sı zlı k t anıml ayar ak yaşama mekanı nı n i çi ni  

boşal t mayı  değil,  t am t ersi ne,  bu i çeri k ve anl amı n her  sef eri nde kendi ne özgü 

ol ar ak yeni den t anı ml anması na i mkan ver mesi ,  bu kendi ne özgül ükt e anl amsı zlı ğı 

da anl aml ı kıl ması bakı mından öneml i  gör ül mekt edi r.  
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2.  METROPOL  

Met r opol ,  di nami k bi r  yoğunl uğun et kil eşi mli  ili şkil erl e var  ol duğu üret ken bi r 

ort amdır.  Gündeli k yaşamı n i çeri ği  ol an eyl eml eri n ve ol ayl arı n üst  üst e yı ğıl ar ak 

ol uşt ur duğu bu ort am,  aynı  anda hem fi ziksel  hem de  ti nsel  ol ması yl a, 

mekani z madan çok bi r  organi zma ol ar ak t anı ml anabilir.  Kendi  hafı zası nı  bi ri kti ren ve 

et ki ye t epki  ver en bu or gani zma,  barı ndırdı ğı  i çeri ği  şekill endi rirken,  onun da 

kendi si ni şekill endi r mesi ne i zi n veri r.  

“ Kal abal ı ğı n t opl umsal  mekanı , kuşkusuz, metropol dür”. Si mmel  (2003)  

Beakert  ( 2002),  kenti n öl ümünün medeni yeti n öl ümü demek ol duğunu söyl er. 

Üzeri nde çok f azl a t artı şıl an kent  kavr amı nı n sosyal  si st em,  ekonomi k si stem,  sanat 

eseri, il eti şi m ür ünü, t ari hi ol uşum vb. pek çok t anımı  yapıl mı ştır ( Rapoport,1977).  

Rapoport  ( 1977),  i nsan ve çevr e ar ası nda karşılıklı  et kil eşi me dayanan bi r  ili şki  

ol duğunu söyl er ve çevr eni n i nsan üzeri ndeki  et kisi ne yöneli k üç gör üşt en bahseder:  

Çevr esel  belirl eyi cili k : fi zi ksel çevr eni n i nsan davranı şı nı belirl edi ği gör üşü.  

Ol asılı kçılık :  fi zi ksel  çevr eni n,  i çi nde i nsanl arı n f arkl ı  krit erl ere - genelli kl e kül t ürel - 

gör e seçi ml er yapabil eceği  ol asılıkl ar yar attı ğı görüşü.  

İ hti mal cili k :  fi zi ksel  çevreni n seçenekl er  yar attı ğı ve beli rl eyi ci  ol madı ğı,  fakat  bazı 

seçenekl eri n mevcut fi zi ksel  si st emde di ğerl eri nden daha ol ası ol duğu gör üşü.  

Bu t anı ml amal ar  doğrul t usunda çevr eni n,  i çinde i nsanı n seçi m ve kar arl arı 

doğr ult usunda kendi  yaşam si st emi ni  kur ması  i çi n ol asılıkl ar  sunan bi r si st eml er 

büt ünü ol duğu söyl enebi lir.  Aynı  şekil de i nsanı n da akti vit el eri ni  sür dür düğü çevr eyi  

belirl eme,  t anı ml ama,  far kl ı  al gıl ama ve dönüşt ür me et ki si  var dır.  İ nsan f arklı 

düzenl emel er de f arklı  davr anı şl ar  ser gil er,  çünkü davr anı şı nı  ort ama göre belirl er. 

Bu dur umda çevr eni n t asarı mı  „ şifrel emek‟  i se i nsanı n çevr eyi  okuması  da „ deşi fre 

et mek‟  ol ar ak t anı ml anabilir  ( Rapoport, 1977).  Bu kar şılıklı  et kil eşi me dayal ı  ili şki ni n 

en yoğun ol ar ak yaşandı ğı  ort am kenttir.  Kent ,  i nsan-çevr e i li şki si nde özel  bi r 

ort amdır  ve i nsanl arı n kenti  nasıl  al gıl adı ğı,  zi hi nl eri nde nasıl  yapıl andırdı kl arı, 
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f or ml arı n i nsanl ar  üzerindeki  et kil eri,  i maj l arı n rol ü,  i nsan davr anı şı nda kentl eri n 

önemi ,  i nsanl arı n kenti  nasıl  deneyi ml edi kl eri, nasıl  anl ayı p or gani ze etti kl eri, 

çevr esel  el emanl arı  nasıl sı nıfl andır dı kl arı  ve büt ün bunl arı n sonucunda yaşaml arı nı 

nasıl  düzenl edi kl eri;  di ğer  t ar aft an kenti n kendi  kendi ni  kur gul arken i nsanı  ner eye 

koyduğu,  gündeli k yaşamı n bu kur gu i çeri si nde nasıl  i şl edi ği  bu ort am üzeri nden 

okunabilir ( Rapoport, 1977). 

“  Kent,  i nsanı n doğaya kar şı  eyl emi ,  barı nmak  ve  çal ı şmak  i çi n t asarl anmı ş  bi r  i nsan 

or gani zması dır. O bi r yar atı mdır.” Le Cor busi er (1925) 

Ti l man,  metropol ü i şl evsel  bi r  ili şki  ve bağl antıl ar  si st emi  ol ar ak t anı ml ayan Cacci ari 

il e il gili ol arak şöyl e der (MVRDV, 1998):  

“ Cacci ari,  belli  beli rsi z  ki ml i ği n sosyal  öznel eri,  bi çi ml eri  kapl adı kl arı  yer  çeki msel  al ana  ve 

al dı kl arı  enf or masyona bağl ı  ol ar ak  deği şen t anı msı z  yumuşak  bedenl er;  kent sel  mekanda 

göçebe bi r  varlı k göst er en bedenl er  t ar afı ndan şekill enen kent  i maj ı nı  kur mak  i çi n Ei nst ei n‟ i n  

Ameri kan gri di  i l e Avr upa kenti  karşıl aştır ması nı  kull anır.  Beli rli  har eketl eri n mesken 

edi ndi kl eri yer den öt e, artı k kent bu ol ayl ar büt ünüdür.” Til man, 1997 ( MVRDV, 1998).  

Par ker  ( 1995),   kenti  pek çok akti vit eni n ve i nsanın bi r  ar aya sı kı ştırıl mı ş hali  ol ar ak 

t anı ml ar.  Kent,  nüf us ve kaynakl arı n t opl amı ndan ol uşur  ve belirli  bi r  boyut u geçi nce 

şi ddet, kirlili k, trafi k gi bi bedell er ort aya çı kar ( Parker, 1995). 

Far klı  öl çek ve açıl ardan çok çeşi tli  t anı ml arı  yapı l abil en metr opol ün i şl eyişi ndeki  bu 

eşzamanl ı  ve çokl u dur um,  devi ni mi  t eti kl eyen t emel  et kenl er,  kent  t anı mı nı 

yönl endi ren yeni  kavr aml ar  ve kenti n deği şken yapı sal  ve mekansal  dur uml arı 

üzeri nden i ncel enebilir. 

2. 1.  Deği şi m / Devi ni m Et kenl eri  

 “ Kent bi r gi rdaptır.” Le Cor busi er (1999) 

Yaşamı n hem ort amı, he m kendi si  ol an kent,  büt ün bu kar akt eri sti kl eri 

doğr ult usunda st ati k ve ri t mi k değil,  di nami k ve devi ngen bi r  yapı ya sahi pti r;  ve 

yerl eşi k hayatı n başl angıcı ndan bugünün metr opol  kenti ni n ol uşumuna kadar  sür ekli 

bi r deği şi m i çi nde ol muştur ( Şekil 1, 2).  
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Şekil 1, 2. Kent Modell eri, Archi gr am 

“ Herşey  yapıl abilir,  her  nesne hayal  edil ebilir,  artı k hi çbi rşey gari p ya  da  aşırı  gör ünmüyor.” 

Wi ny Maas ( MVRDV, 1998)  

Sol à- Mor al es ( 2004),  Sokr at  öncesi  düşünürl erden Par meni des ve Her acl itus‟ un i ki  

ayrı  ucu t emsil  eden görüşl eri ni  karşıl aştırır.  Parmeni des‟i n ki mli k ve yer  t emelli  kent 

t anı mı na karşı n Her aclit us‟ un deği şi m ve akı ş üzeri ne kur duğu t anım bugünkü 

dur uma ref er ans ol uşt urmakt adır: 

“ Her  şey  akar,  hi çbi r  şey  sabi t deği l di r.  Özl er e değil,  sür ekli  deği şen al gıl ara  güvenmel i yi z. 

Deği şi m dı şı nda hi çbi r şey mut l ak değil di r.” Her aclit us ( Sol à-Mor al es, 2004) 

Const ant  ( 1960)  i se,  Yeni  Babil on öneri si nde büt ünsel  kent  pl anl aması  gi ri şi mi  

ol ar ak,  yet ersi z güncel  yaşam çevr esi ni n yeri ne geçen hayal  ür ünü bi r  çevr eyl e 

oynanan yar atı cı bi r oyun t anı ml ar : 

 “ Yeni  Babil on,  di nami k  bi r  yaşam bi çi mi yl e uyuml u sür ekli  deği şen düzenl emel eri yl e günl ük 

yaşamda  kendi ni  göst er ecek  yeni  bi r  yar atı cılı ğı n ort amı dır . ..  Yeni  Babil on‟ u önce  i çi nde 

ot ur anl ar gerçekl eşti recekti r.” Const ant (1960) 

Met r opol  devi ni mi ni  – ritmi k ol mayan,  kontrol  edilemez,  bekl enmedi k har eketi ni  – ve 

bu devi ni mi n geti rdi ği  deği şi m dur umunu t eti kl eyen,  mani pül e eden,  yön ver en,  yön 

deği ştiren çeşitli et kenl er bul unmakt adır.  

2. 1. 1. Kür esell eşme / Evrensell eşme 

Üzeri nde yaşadı ğı mı z dünya bugün coğr af yalar  üst ü bi r  ili şkil er  yumağı  hal i ne 

gel mi ştir.  Bu yeni  durumu t anı ml amakt a en çok kull anıl an kavr am kuşkusuz 

kür esell eş medi r.  Bi ri ncil ol ar ak kapi t all e ili şkil endi ril en bu kavr am gi der ek başka 

anl aml ar  kazanmı ş,  ekonomi  boyut unun öt esi nde t opl uml ar  ar ası  sı nırl arı n 

kal dırıl abil mesi ,  ort ak değerl er  etrafı nda t opl anı l abil mesi  ve bi l gi  ağı  payl aşı mı  i l e 
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doğr udan i li şkil eri n kur ulabil mesi  dur umunu t anıml amayan bi r  i çeri k kazanmı ştı r,  ve 

bu nedenl e evr ensell eş me kavr amı yl a bi rli kt e anl am kazanmakt adır.  

Joseph Schumpet er  kapi t ali zmi ,  eski si ni  yok eden bi r  yenili k ol ar ak t anı ml ar  ve 

ekonomi k hayatı n dengeli  dai resel  akı şı nı n i ni şli  çıkı şlı  t opl umsal  har eketlili kt e yeri ni  

bul duğunu söyl er.  Schumpet er  üst  sı nıfı,  her  zaman i nsan dol u ol an f akat  i nsanl arı n 

sür ekli deği şti ği bir ot el e benzeti r (Zuki n, 1991).  

Savaş sonr ası  ekonomi k büyüme dönemi  zorlukl ar a neden ol muşt ur. Kur ul uşl ar 

devam edebil mek i çi n kür esel  ol mak zor unda kal mı şl ar  ve t eknol oji  büyük  öl çüde 

i nsan gücünün yeri ne geç mi ş,  kül t ürel  anl aml ar ve sosyal  strükt ürl er  kar gaşaya 

düş müşt ür  ( Zuki n, 1991). Artı k i şçil er  ür eti m yapt ıkl arı  i çi n değil,  „ t üket me‟  eyl emi ni  

gerçekl eştirdi kl eri  i çi n öneml i di rl er.  Büt ün bu deği şi ml er  f arklı  bi r  ekonomi k güç 

çevr esi  ol uşt ur muşt ur.  Bankal ar  fi nanse etti kl eri  endüstril erden bağı msı zl aş mı şl ardır; 

büyük şi rketl eri n müdürl ükl eri  kontrol  ettikl eri  si st eml er den i zol e ol muş 

dur umdadırl ar;  şehri n zengi nli ği  ci var  böl gel er e sı z makt a ve şehri n i çinde şehi r 

mer kezi  yeni ,  çeki ci  bi r t uzak yar at makt adır  (Zuki n, 1991).  Bağl antı sı z ser maye 

kur uml arı nda i şl em gören par a 1970‟ t en beri  %1100 art mı ştır  ( Gi ddens, 2000). 

Ekonomi k sı nıfl ar  ar ası ndaki  ani  geçi şl er  ve denge deği şi ml eri,  devaml ı  i nsan ve 

par a akı şı nı n ol duğu bu si st emi n sür ekli  ol ar ak yeni  dur uml ar a adapt e edil mesi ni 

ger ektir mekt edi r. 

Kür esel  kent  t eri mi ni  il k ol ar ak Saski a Sassen kull anmı ştır  ( Di nçer,  2003).  Sassen 

kür esel  kentt e bili nen endüstri ni n önemi ni  yi tirdiği ni ,  fi nans endüstri si ni n et ki n hal e 

gel di ği ni ve bu t opl umsal / ekonomi k deği şi mi n kenti de deği ştirdi ği ni söyl er.  

“ Kür esell eş me,  sadece ya  da önceli kl e ül kel eri n ekonomi k açı dan karşılıklı  bağı ml ılıkl arı 

anl amı na gel meyen,  i çi nde yaşadı ğı mı z  dönemde  za manı n ve mekanı n dönüşümüyl e i l gili  

[ ol an]  bi r  kavr amdır.  Ekonomik ol sun ya  da  ol ması n uzakt a meydana gel en ol ayl ar  bi zi  

önceki  döneml er e gör e daha doğr udan ve anı nda et kil emektedi r.“ Gi ddens (2000) 

Kür esell eş meni n met al ar  dünyası na yansı mal arı  kenti  ve kentli yi  de kaçı nıl maz 

ol ar ak et kil emekt edi r.  Baudrill ard ve Jameson kentli ni n hafı zası nı n şi zofreni k 

ol duğunu söyl er  ( Yıl dırım, 2000).  Bu bağl amda met al aşan mekanı n kendi si  de 

t üketi m nesnesi  hali ne gelir.  Baudrill ard‟ a gör e mekan ve zaman kür esel  öl çekt e 

ti car et  konusu hali ne gel mi ştir.  Mekan,  t üketi m al anı  ve t ahri bat  al anı  ar ası nda 

böl ünmüş dur umdadır  ve ür eti m ekonomi si ni n mekanl arı  artı k yokt ur  (Zuki n, 1991). 

Tüketi m,  metropol ün bi r önceki  ve bi r  sonr aki  anı  göz önünde bul undur madan 

başı na buyr uk deği şi mi ni  sür dür mesi nde et ki n bi r zemi n hazırl ayı cı dır.  
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Geor g Si mmel  “ Par anı n Fel sef esi ”nde,  çağdaş yaşamı n gi der ek art an bi r soyutl ama 

ort amı nda her  ol gunun nasıl  soyut  bi r  bi çi m al dı ğı nı  anl atır.  Ve her  şeyi n 

soyutl aş ması nı  açı kl ayan bi r  ol gu ol ar ak kentt e ar azi  ki rası nı n – ör neği n sadece bi r 

trafi k aksı nı n deği ş mesi ne bağl ı  ol ar ak – mal i kine art an bi r  gelir  geti r me ol gusunu 

anl at ar ak, bunun hak edi l memi ş artı ş ol duğunu söyl er ( Kuban, 2000).  

Gi ddens ( 1999),  kür esel l eş me sonr ası  dünyayı  „ kaçak dünya‟  ol ar ak t anı ml ar  ve 

artı k i nsanı n kontrol ünde ol madı ğı nı  söyl er.  Bu deği şi m dünya harit ası  öl çeği ndeki  

ili şkil eri  et kil edi ği  gi bi,  i nsan öl çeği ndeki  ili şkil eri  de et kil er.  Kür esell eşme,  her  ne 

kadar  bu i li şki  seyahatten i l eri  geç mese de,  bi reye kadar  sı z mı ştır.  Gr oni ngen‟ de 

gece yaşamı,  Rott erdam‟ da çal ı şma,  Ro ma‟ da kongr e,  Fl ori da‟ da t atil, Br abant‟ da 

arkadaşl ar … Evr en günl ük yaşam çevr esi  ol ar ak kull anıl makt adır  ( MVRDV, 1998 – 

Rej i ndor p&Ko mpi er, 1997).  Par çal ar  o kadar  belirsi zl eşi p,  büt ün o kadar  ön pl ana 

çı k mı ştır  ki ,  sadece markal ar,  maddel er,  bil gil er  değil,  f obil er  bil e evr ensel  hal e 

gel mi ştir.  Bi r  f obi ni n tanı ml andı ğı  al ana özel  ol duğu çok az dur um var dır, 

coğr af yası nda zehi rli  yı l an yaşamayan t opl uml ar da bi l e yıl an f obi si  mevcutt ur 

( MVRDV, 1998 – Reji ndorp&Kompi er, 1997).  

Di ğer  t ar aft an,  bu kontrol  edil emez sı nırsı z i li şkiler  büt ününün,  „ kendi ne ai t  bi r  şey‟  

i hti yacı nı  da ber aberi nde t aşı dı ğı  unut ul mamal ı dır.  Büt ünü ol uşt ur an par çal ar, 

t anı ml arı  ve büt ünl e kurdukl arı  ili şkil er  deği şse de kendi  varlı kl arı nı  korumak i çi n 

çabal amakt adırl ar.  Pek çok söyl em kür esel  il e yerel  ar ası nda bi r  hi yer arşi  tanı ml ayı p 

büt ünün par çal arı  yok et me t ehli kesi ni  vur gul amakt adır;  f akat  bur ada sözü edi l en 

kür esel  dur um,  i çer di ği  çatı şma ve çeli şkil erl e ort amı  devi ngen kıl makt adır.  Yer el , 

kür esel  ol ana karşıt  ol uştur maz,  aksi ne çokl u yapı sı yl a kür eseli n i çi ne dahil  ol ar ak 

onun di nami ği ni ol uşt ur ur.  

“ Dünya kenti,  yerkür eni n her  dönümüne  sı zan t ekil  bi r  bal on-benzeri  kentl er  büt ünü  değil di r. 

Fakat  dünyayı  kuşat an geni ş ağl ar  o  kadar  bi rbi ri ne geç miştir  ki ,  mevcut  kentl eri  t ekil  bir 

kent sel  büt ün i çi nde bi rl eşti rirl er.  Bu  ağ  si st emi nde kentl er,  ol uşt ur mak,  dağıt mak  ve 

t üket mek i çi n „ hub‟ ol ar ak i şl erler.” Galli s, Russell  (2002) 

200 yıl  önce 1/ 10 nüf us kentt e yaşamakt ayken bugün bu or an 5/ 10‟ e yüksel mi ştir 

( Parker, 1995).  1950‟ de hi ç megakent  yokken bugün,  çoğu geli şmekt e ol an ül kel er de 

ol mak üzer e 15 ci varı nda megakent  bul unmakt adır.  1950‟ de nüf usun %29‟ u kentt e 

yaşarken,  bugün bu or an %50‟ di r  ve 2025‟ de 2/ 3 ol acağı  öngörül mekt edi r 

( Parker, 1995). 
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Kendi  i çi nde zat en i ni ş çı kı şl arl a şekill enen met ropol ,  kür esel  dünyanı n i şl eyi şi nde 

devi ni mi ni  katl anar ak sürdür mekt edi r.  Bu kar maşı k or gani z manı n di ğer  si st eml erl e 

karşıl aş ması,  çar pı şması ,  üst  üst e gel mesi ,  bağl anması,  kopması  ve bunu yapar ken 

eş zamanl ı  ol ar ak kendi  i ç ol uşumunu yenil emeye de devam et mesi  sür eci n 

i şl eyi şi nde et kili ol makt adır. 

2. 1. 2. Düzen – Düzensi zli k 

“ Evr en hem devaml ı geli şme, hem de ani sı çramal arl a i şl er.” Jencks ( 1995) 

Met r opol ün mekani z ma değil  or gani zma ol ar ak t anı ml anması nda i çer di ği  düzen – 

düzensi zli k di yal ekti ği  öneml i  bi r  et kendi r.  Onun yar atı cı  ol ması  bu özelli ği 

sayesi ndedi r.  

Jencks ( 1995),  düzen ve düzensi zli k ar ası ndaki  sı nırı n „ kar maşı klı k teori si‟  i çi n 

anaht ar  kavr am ol duğunu söyl er  ve bu kuramı n kur ucul arı ndan ol an Chri s 

Langt on‟ ı n bu sı nır i çi n beş f arklı al anda t anı ml adığı benzeti mden bahseder: 

di nami k si st eml er: düzen – kar maşı klı k (kaos sı nırı) – kaos 

madde: katı – hal  geçi şi – sı vı 

hesap: t ereddütl ü – kar ar veril emez – t ereddüt süz 

hücr esel  sı nıfl ar: I &II – IV – III 

yaşam: çok st ati k – yaşam/ akıl, anl ayı ş – çok patırtılı 

Yar atı cılık t ahmi n edil ebilirli k ve r asgel eli k ar asındaki  i nce çi zgi de dengel enmi ştir. 

Tama men düzenli  ya da t ama men kaoti k si st eml er  başarılı  ol amaz,  çünkü kendi ni  

evri ml eştiremez,  geli ştiremez  ve i şl emez.  Aksi ne,  düzen ve kaos ar ası ndaki  sı nıra 

itil en si st eml er  daha çok ol asılık i çeri rl er,  dol ayı sı yl a daha yar atı cı dırl ar 

(Jencks, 1995).  

Kaos sı nırı  çok f azl a bil gi  i çer en dar  bi r  mekandır ( Jencks, 1995).  Hücr e zarı  gi bi di r. 

Bi raz kol est er ol  kontrol ü, bi raz asi t  dengesi  deği şi mi ,  bi raz pr ot ei n-alıcı  bağl anması 

yapar ak büyük deği şi klikl er  yar atır.  Düzen ve kaos ar ası ndaki  bu geçi ş nokt ası 

sadece küçük veril erl e büyük deği şi kli kl er  yarat mayı  sağl amaz,  aynı  za manda 

i şl eyen bi l gi ni n si st emi n öneml i  bi r  parçası  hali ne gel mesi  i hti mali ni  de sunar 

(Jencks, 1995).  
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Per  Bak kaos sı nırı  i çi n bi r  kum yı ğı nı  t eori si  açıkl ar  ( Jencks, 1995).  Kum yı ğı nı  kri ti k 

yüksekli ğe ul aşı ncaya kadar  büyür,  sonr a çök meye başl ar.  Bu nokt a kaos nokt ası dır 

ve t epki si  büt ünsel di r,  küçükl ü büyükl ü heyel anl ar  ol uşur.  Kum,  t aş ve t opr ak 

mat eryali zmi n asıl  el emanl arı dır,  kriti k nokt aya bi r yı ğı n ol ar ak ber aber  gel di kl eri nde 

bi r organi zma gi bi har eket ederl er ve bi rbi rl eri yl e büt ünsel  ol arak il eti şi m kur arl ar.  

Re m Kool haas‟ ı n „ pani k t asarı m‟  met odu da bu bağl amda açı kl anabilir 

(Jencks, 1995).  Bi r  ki şi yi psi kol oji k pani k i çi nde maksi mum bi l gi yl e kaos sı nırı na 

it mek yar atı cılı ğı  ort aya çı kar abilir.  Kri z anı ndaki  düşüncel er  r adi kal  sonuçl ar 

doğur abilir.  

“ Kaos  sı nırı  bi r  sür eç,  bi r  i şl emdi r,  bi na gi bi  st ati k bi r  varlık  değil di r;  zamanl a geli şen bi r 

kalit edi r,  mi marlı k gi bi  „ donmuş  müzi k‟  değil di r  ...  „ İ hti mal‟  ve  „ ger eklili k‟  ar ası ndaki  boşl ukt a 

evr eni n i ki  en  öne ml i  öğesi  ort aya çı k mı ştır:  „ yaşam ve  „ akıl‟.  Bu  boşl ukt a kaos  sı nırı  gi bi  

kendi  kendi ni  organi ze edebil en si st eml er ol uşur” Jencks ( 1995)  

 

Şekil 3. Yemek masası nda gi der ek art an düzensi zli k ( Sal azar &Gausa, 1999)  

Kaos ve koz mos ar asında gi di p gel en bu denge i l e par al el  ol arak entr opi  

kavr amı ndan da söz edilebilir.  İ ki  uç ar ası ndaki  deği şkenli k et ki si ne entropi  deni rse 

met r opol ün yaşamı nı n da bu deği şi m üzeri nde şekill endi ği  söyl enebilir.  Deği şi mi n 

sıfıra yakı n ol duğu yer de entropi  çok düşükt ür  ve bi r  çeşi t  öl üm var dır,  hapi shane 

buna ör nek ol abilir.  Deği şi mi n aşırı  der ecede yüksek ol duğu yer de ent r opi  çok 

yüksekti r  ve yi ne bi r  çeşi t  öl üm var dır  çünkü i nsan al gı sı  deği şi mi n hı zı na eri şemez 

ve si st emi n dı şı nda kal ır.  Bu aşırı klı kl ar  ar ası nda dengeni n sağl andı ğı  yer de i deal  

yaşam sür dür ül ebilir.  Entropi  i şl eyi şi  ki neti k enerji -pot ansi yel  enerji si dönüşüm 

ili şki si ne benzetil ebilir.  İ ki  enerji ni n t opl amı  sabi t  bi r  değer di r  ve bi ri ni n ar t ması  i çi n 
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di ğeri ni n azal ması  ger eki r;  bi ri  sıfıra i ndi ği nde di ğeri  maksi mu muna ul aş mı ştır  ve 

daha f azl a art ması i çi n önce bi raz düş mesi  ger eki r. 

Kendi  sı nırl arı nı  zorl ayarak,  kur duğu yapı yı  ve i lişkil eri  bozup,  t ekr ar  kurup,  t ekr ar 

bozar ak i şl eyen metr opol ,  düzen ve düzensi zli ği  i çi nde devi ner ek si st emi ni  

deği ştir meyi  sür dür ür ( Şekil 4). 

 

Şekil 4. Kent Modeli ( MVRDV, 1998) 

“ Kaosun mi marlık ve kent sel  pl anl amada yeri  yokt ur.  Fakat  kaos  aynı  zamanda,  hal a t anı dık 

ol mayan sür eç  ve  kur all ara t abi  ol ar ak,  düzeni n kar maşı k  bi r  bi çi mi  ol ar ak  da  al gıl anabilir.” 

Xaveer de Geyt er Archi t ect s (2002)  

2. 1. 3. Yoğunl uk 

Yoğunl uk metr opol ün hem yapı sal  hem de düşünsel  i şl eyi şi ni  önemli  öl çüde 

et kil eyen bi r  f akt ör dür.  İ nsan yoğunl uğunun artması  yaşam yoğunl uğunu,  o da 

met r opol  ort amı nı n yoğunl uğunu artırır.  Nüf usun bi raz art ması  bil e daha f azl a konut 

yapı mı nı,  art an ar aç sayı sı yl a yeni  yoll ar  yapımı nı,  yeni  çal ı şma ve boş zaman 

geçi r me mekanl arı  ol uşumunu vb.  ber aberi nde geti rir.  Üst eli k bu sür eç t ek t ar aflı 

çal ı şmakl a kal maz,  nüf us artı şı yl a t eti kl enen met ropol  ort amı  yeni  ol uşuml arl a daha 

fazl a nüf us çeker ek et ki -t epki yi  sür ekli  hal e getiri p i ki  yönl ü çal ı şan bi r  et kil eşi me 

dönüşt ür ür. 
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Yukarı da t anı ml anan ve bi r  anl amda homoj en ol an yoğunl uğun dı şı nda,  i şl eyi ş 

sür eci nde f arklı  zamanl arda f arklı  yerl erde ol uşan nokt asal  yoğunl ukl ar  da var dır  ve 

bu devi ngen het er oj enlik metr opol ün har eketi nde öneml i di r.  Metropol  organi z ması 

büyümeyi  sür dür ürken genel  yoğunl uk da bu büyümeyl e doğr u or antılı  ol ar ak art ar. 

Bu genel  yoğunl uğun al t  kümesi  ol an anl ı k nokt asal  yoğunl ukl ar  i se har eketi 

doğr usallıkt an saptırı p si st em i çi nde zi kzaklar  ol uşt ur ar ak devi ni m yar atırl ar. 

Ör neği n,  gökyüzünde herhangi  bi r  nokt aya bi r  f otoğr af  maki nesi  ve bi r  vi deo kamer a 

yerl eştiril di ği  f arz edilirse,  t ek bi r  f ot oğr af  kar esi ndeki  donmuş bi r  an yoğunl uğunun 

dı şı nda,  ancak vi deoda gözl eml enebil en,  trafi kt e hı zl anı p yavaşl ayan,  t opl anı p 

dağıl an,  günün kal abal ık saatl eri nde belli  yönl er de bi ri ken ar aba,  yaya,  gür ült ü, 

duman,  koku vb.  yoğunl ukl arı  ayırt  edil ebilir  ( Şekil  5, 6).  Fot oğr aft aki  st ati k yapı ya 

vi deodaki  har eketli  el emanl ar  katıl dı ğı  andan i ti bar en kent  ort amı  kont r oll ü 

st erilli kt en sı yrılı p or gani k bi r evri me t abi ol ur.  

       

Şekil 5, 6. Metropol  yaşamı nda yoğunl uk sı çramal arı  

Kent sel  geli şi mde yoğunl uk f akt ör ünün et kenli ği  kabul  edil e gel mi ş,  f akat  kavr amı n 

barı ndırdı ğı  az önce sözü edil en di nami z m yet eri nce göz önünde 

bul undur ul mamı ştır.  Yayılı m,  kent  si st emi ni n yoğunl uk artı şı na ver di ği  i l k ve onu 

sı nırl arı nı  zorl amaya i t meyen en i l kel  t epki di r.  Bi r  mer kez etrafı nda geli şen kent 

büyümesi  ol uml u ve ol umsuz el eştiril eri ni de beraberi nde geti r mi ştir. 

Beakert  ( 2002)  yayılı mın bugünün kent sel  dur umu ol duğunu söyl er.  De Geyt er  ve 

De Boeck,  modası  geç mi ş mer kez ve perif eri  i kil emi ni  önl emek  i çi n yayılı mdan değil, 

„ yayılı m-sonr ası‟ ndan bahset mekt edi rl er.  De Cauter  kenti  „ büyük kent‟,  „ t aşr a kenti‟, 

„ metropol‟  ol ar ak ayırır.  Ona gör e New Yor k dünyanı n en ef sanevi  caddel eri ne,  en 

ünl ü par k ve meydanl ar a sahi ptir,  ve bu yüzden de caddel eri n, şeri tl eri n, 

meydanl arı n,  parkl arı n eski ,  t emel  kent sel  ti pol oji si nden bi r  i nç öt eye bi l e 

kı mıl damaya ger ek yokt ur ( Beakert, 2002).  
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Fader  ( 2000)  i se yayılı mın 1950‟l erden beri  sür en bi r  sor un ol duğunu  yeni l enemez 

kaynakl arı n t üketi mi ,  yatırı m yapma ma ve kentl erin bozul ması,  t opl umun yok ol ması 

ve deği şen demogr afil ere adapt e ol ma i hti yacı gi bi  evr ensel  sor unl ar üzeri nden 

savunur.  Fader‟ e ( 2000)  gör e yayıl ma ve kent sel  bozul ma konul arı  bi rbi ri yl e ili şki si z 

değil dir.  Kent sel  dur umun bu i ki z kut upl arı  makr oekonomi  ve politi kaya gör e i ni p 

çı k makt adırl ar  ve pi yasa yayıl mayı  kompakt  geli şi me,  dağıl mayı  yeni den yatırı m 

yapmaya t erci h et mekt edi r.  

“ Böl ünme mi ş  al an ya  da  par çal ar  ekl enen ar ena  gi bi  gel eneksel  kent  modell eri nden f arklı 

ol ar ak  bugünün kenti nde yoğunl uk  r asgel e bi r  nokt ada  ort aya çı kabilir.”  Ti l man,  1997 

( MVRDV, 1998).  

Kent  kendi ni  sür ekli  yeni den keşf eder ek yat ayda ve düşeyde gel i şir.  Metropol  kenti 

i se yat ayda yayıl ma al anl arı nı  çokt an t üket mi ş bul unmakt adır.  Artı k kur gu yayıl ar ak 

büyümeni n dı şı nda düşeyde yüksel meyi  ( Şekil 7),  var  ol an dokuyu t ekr ar  t ekr ar 

değerl endi r meyi  ger ektirir ( Şekil 8).  

 

Şekil 7. Rott er dam i çi n yoğunl uk artır ma çalı şması, Ronal d Wall, 1995 ( MVRDV, 1998)  
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Şekil 8. Rott er dam i çi n yoğunl uk artır ma çalı şması, Mark Ver heij en, 1995 ( MVRDV, 1998) 

Kenti n bu kur gusunda var  ol abil ecek bi na öl çeği ndeki  yapıl anmal ar  i çi n çeşi tli 

model l er  denenmekt edi r. MVRDV‟ ni n Hol l anda‟ daki  yeni  Lei dschenveen böl gesi  i çi n 

t asarl adı ğı  mer kez,  önerdi ği  di key si st emde üst  üst e yı ğıl an yeme-i çme,  ofi s,  spor 

sal onu,  küt üphane,  konut,  ot opark vb.  eyl eml er  ve üç boyutl u yaşaml a di kkat e değer 

bi r örnektir ( Şekil 9).  

 

Şekil 9. Z- Mall, MVRDV, Lei dschenrij n, Holl anda, 1997 ( MVRDV, 1998)  
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Bu metr opol  devi ni mi nde doğa da yeni den kur gul anmakt a,  si st eme adapt e edi l meye 

çal ı şıl makt adır.  Nobel  Laur eat e Ilj a Pri gogi ne,  doğanı n sarsıl maz kur all arı ol duğunu 

savunan kl asi k bili m gör üşünün sona er di ği ni ,  bugünün kavr amı nı n kar maşı k, 

şaşırtıcı  ve bi r  nokt aya kadar  öngör ül ebil en doğa ol duğunu söyl er  ( de Gi or gi, 1998). 

Yi ne MVRDV‟ ni n Lei dschenrij n,  Hol l anda i çi n t asarl adı ğı  park pr oj esi  bu anl amda bi r 

denemedi r ( Şekil 10).  

 

Şekil 10. Yı ğı n Sal dırı sı ( St ack Attack), MVRDV, Lei dschenrij n, Holl anda, 1997 ( MVRDV, 1998)  

“ Yüksek  yoğunl ukl u mer kezi  şehi r  kull anı cı ya daha az  enerji  sarf ettirir.”  Ti l man,  1997 

( MVRD, 1998). 

Bugünün metr opol ü,  yoğunl uğun di nami k yapısı nı  göz önünde bul undur makl a 

kal mayı p,  ondan besl enen,  bu di nami z mi n geti rdi ği  esnekli kl e büyümesi ni  sür dür en 

bi r  yapı  ol ar ak ol uş makt adır.  Ver heij en her  f onksi yonun kendi  trafi k çeki mi  ve ür eti mi  

ol duğu söyl er  ( MVRDV, 1998).  Ör neği n konut,  alışveri ş vb sosyal  ör üntül eri yl e,  i ş 

yeri nden üç kat f azl a hareket yar at makt adır.  

“ Konut -i ş  yeri  yoğunl uk  or anındaki  20: 80 den  80: 20 ye  bi r deği şi m har eket  sayı sı nı  i ki ye 

katl ayabilir.” Ver heij en, 1995 (MVRDV, 1998). 

Akti vit e sayı sı  arttı kça har eketl eri n bi rbi ri ne aktarıl dı ğı  si nerji k bi r  ort am ol uşur. 

Met r opol ün bu har eketli  ve deği şken yoğunl uğunda,  her hangi  bi r  nokt aya uygul anan 
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bi r  kuvvet,  tı pkı  bi r  su bi ri ki nti si ne daml ayan t ek bi r  daml anı n değdi ği  nokt adan 

yayıl arak t üm mol ekülleri n yeri ni  deği ştir mesi  gi bi ,  metropol  or gani z ması nı n 

t ama mı nı az ya da çok etkil er.  

Bul duğu ar alı kl ara yayıl arak,  boşl ukl arı  dol durarak,  yüksel er ek,  sarmal ayar ak, 

i çi nden geçer ek il erl eyen  metropol  artı k bi r “sür ekli i ç mekan” a dönüş mektedi r.  

“ Yoğunl ukl arı  uç  nokt aya t aşımak  ve,  ekl erl e ve  kut upl arl a dokuyu bur uşt ur mak  mü mkün 

müdür ? Pr ogr amı  bi r  sünger  gi bi  emebi l ecek  ve  past oral  peyzajl arı mı zı  t ama men 

banli yöl eş mekt en kurt arabil ecek  ul tra-yoğun al anl ar  hayal  et mek  mü mkün  müdür ?”  MVRDV 

(1998) 

2. 1. 4. Har eket ve Hı z 

Hı z sayı sal  ol arak,  kat  edil en mesaf eni n geçen zamana böl ünmesi yl e el de edi l en bi r 

değer di r.  Bu f or mül e gör e kent  i çi nde har eket ,  her  üç deği şken i çi n ayrı  ayrı 

düşünül düğünde,  kat  edi l ecek mesaf eni n sabi t  ol duğu kabul  edilirse hı z zamandan 

tasarruf  sağl ar;  kull anıl abil ecek zamanı n sı nırlı  ol duğu kabul  edilirse hı z kat  edi l en 

mesaf eyi  artırır;  hı z sabi t  kabul  edilirse mesafe ve zaman doğr u or antılı  ol ar ak 

il erl er,  ve bi ri ni  azal tı p di ğeri ni  artır mak mü mkün değil di r.  Bu dur umda hı z f akt ör ünün 

gi der ek kent yaşamı nda önem kazanması şaşırtı cı bi r sonuç değil di r.  

Zamanı n bu denli  değer li  ol duğu bi r  kur guda,  az zamanda çok mesaf e kat  et mek 

üzer e ar açl ar  t asarl anmış,  endüstril eş meni n tr enl e başl attı ğı  t opl u ul aşı m bugün 

uçakl a gerçekl eş meye başl amı ş,  ot omobil  i se bi reyi n kent  ser üveni nde vazgeçil mez 

bi r  beden pr ot ezi ne dönüş müşt ür.  Le Cor busi er  (1999)  kenti n ot omobil den önceki  

gi bi  dol ambaçl ı  yoll ardan ol uşamayacağı nı,  düz çi zgil eri n,  di k açıl arı n şart  ol duğunu 

söyl er.  

“ En yer e bağı ml ı  bi rey  bi l e i lerl eyen bi r  ge mi ni n güzelli ği ne  ve  cazi besi ne hayr an ol ur. ” 

Kr onenbur g (1995) 

Tasarı m t ari hi  boyunca ki neti k nesne hep çok t esi rli  ol agel mi ştir.  Bu har eketli 

nesnel er  barı nma,  ti caret  ve endüstri  gi bi  i şl evl eri  de karşıl amaya başl adı ğı nda 

anl aml arı  güçl enmi ş ve yeni den keşf edil mi ştir  ( Kr onenbur g, 1995).  Mekan t anı mı 

hem kendi  i ç kur gusunda,  hem de dı şarı sı yl a ol an i li şki si nde st ati k,  donmuş  bi r  an 

çerçevesi nden çı kar ak yeni  boyutl ar kazanmakt adır.  

Har eket  bugünün metr opol  yaşamı nda öneml i  bi r  kavr amdır.  On dokuzuncu yüzyıll a 

başl ayan endüstril eş me ve devamı nda meydana gel en t eknol oji k geli şmel eri n bugün 
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var dı ğı  nokt ada,  gündelik yaşamı n ul aşabil eceği  en yüksek hı zda devam et mesi ni  

sağl ayan büt ün ol gul ar vazgeçil mezdi r.  Yakı n zamana kadar  har eket  t ek yönl ü 

i şl eyen bi r  kavr am ol agel mi ştir.  Endüstri  devri mi ,  hı zlı  trenl er,  ar abal ar  vb.  gündel i k 

yaşamı n har eketl e ent egrasyonunu artır makl a kal mayı p onu hı zl andır mı ştır  da.  Yi ne 

de kent  kur gusu düşünül ürse mekanl ar  dur ağan ve sabi t  kal maya devam et mi şl erdi r. 

Har eket  eden kull anı cı dır  ve har eketi  sağl ayan ar açl ar  dol aşı m ve ul aşım a maçl ı 

kull anı mı n öt esi ne geçi p yaşamı n geçti ği  mekanın kendi si  ol ama mı şl ar dır.  Yi r mi nci  

yüzyıll a bi rli kt e t eknol oji k geli şmel er  büyük i v me kazan mı ş ve kendi  başına bi li msel  

bi r  al an ol makt an çı kı p yaşamı n büt ününe et ki  eden bi r  unsur a dönüş müşt ür. 

Gündeli k yaşamı n et kenl eri  ve i çeri ği ni n yanı nda,  kür esell eş me/ evr enselleş me gi bi  

çağı n geti ril eri  sonucu „ kapsama al anı‟  da deği şmi şti r.  Bunun sonucunda har eket  ve 

hı z dol aşı mı  or gani ze eden bağl ayı cı  bi r  unsur ol makt an çı kı p mekanı n i çi ne de 

sı zan ve hatt a onun kur gusunu belirl eyen bi r krit er ol muşt ur.  

Mobi lit e t ut kusu arttıkça ot omobili n kent  i çi nde hareketi ni  kol ayl aştır ma arayı şl arı  da 

art mı ştır.  Özelli kl e bi reysel  mobilit eni n yaygı nl aş ması  trafi k sor ununu doğur muş, 

mevcut  al t yapıl ar  yet ersiz kal ı nca yeni  denemel er  yapıl maya başl anmı ştır.  MVRDV 

(1998)  Hol l anda i çi n mobilit e senaryol arı  çal ı şması nda ot omobili n enerji  t üketi mi , 

hava ki rlili ği,  gür ült ü gi bi  ol umsuz yönl eri ni  i yil eştir mek  yeri ne bu özgürl ükt en 

f edakarlıkt a bul unmanı n anl amsı z ol duğunu,  mobilit eyi  bastır maya çal ı şmak  yeri ne 

onu t eşvi k et mek ger ektiği ni  savunmakt adır.  Topl u t aşı ma,  saatl eri  ve r otası  i l e çok 

or gani ze ol unması  ger eken bi r  dur um yar atır,  oysa ar aba söz konusu ol duğunda 

atl ayı p gi t mek (“you j ust  j ump i n and dri ve off”)  mü mkündür  ( MVRDV, 1998). 

Met r opol  i nsanı  t opl u t aşı ma ar acı nı  kaçırdı ğı nda bi r  sonr aki  gel ene dek bekl emek 

zor undadır,  bugünün hızlı  metropol ünde bu kabul  edil mez ve katl anıl maz bi r 

dur umdur.  

Met r opol ün deği şi m döngüsünde hı z arttı kça devi ni m,  devi ni m arttıkça da hı z 

art makt adır.  

2. 1. 5. İl eti şi m ve Medya 

Devi ngen metr opol  i şleyi şi nde fi zi ksel  har eketi n yanı  sıra ti nsel  har eket  de 

gerçekl eşi r,  ve bu har eketi n de ort amdaki  i şl erli ğini  sür dür ebil mesi  i çi n bel irli  bi r  hı zı 

ve et ki  al anı nı  kor uması  ger ek mekt edi r.  İl eti şi mi n sür eklili ği ni  sağl amak,  kendi  i ç 

devi ni mi ni  sür dür ürken met r opol ün devi ni mi nden kopması nı  önl emek i çin i l eti şi m ve 

medya ar açl arı devr eye gi rer. 
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Radyo ve t el evi zyondan sonr a t am anl amı yl a büt ün dünyaya ul aşı mı  sağl ayan 

i nt erneti n ort aya çı kı şı yl a kentt eki  har eketi n sınırl arı  fi zi k kanunl arı nı aş mı ştır. 

Özel li kl e kür esell eş me/ evr ensell eş me kavr amı  büyük öl çüde bu gel i şmel er  sonucu 

gerçekli k kazanmı ştır.  80‟l eri n kent  kur gusunda i l eti şi m,  t el evi zyon ve f aks i l e kendi ni  

göst eri rken 90‟l arda cep tel ef onu ve i nt ernet devreye gi r mi ştir.  

Vi rili o “ saht e gün”  kavramı nı  ort aya koyar.  Buna gör e uydul ar  sayesi nde i zl eyi ci  

başka bi r günün ı şı ğı ve yeri il e bi rli kt edi r ( Yıl dırım, 2000).  

“I BM bu  i şar et-bi çi mi ni  kül t ür el  t eknol oji k ve bi rl eşi k  bi r  peyzaj a hük meder ek,  çok  daha akı cı 

ve güçl ü bi r  şekil de kull anırken,  t ekil  bi nal arı n kamuyl a il eti şi m kur ması  artı k  mü mkün 

değil di r.  Medyanı n sanallı ğı,  bi z  si ber-uzayı n sı nırl arı na gi rsek  de  gi r mesek  de  sür ecektir, 

çünkü r ekl am dünyası  halihazırda et rafı mı zda kavr amsal  bi r  ört üdür.  “ Neil  Denari 

( Sal azar &Gausa, 1999). 

Sal azar  ve Gausa ( 1999)  mi marlı kt a enf or masyonu si st emati kl eştir mek i çi n l ego 

benzet mesi  yapar.  Lego parçal arı  sadece boyut,  renk ve yapı  bil gil eri  i çerirl er,  oysa 

bi r  ar aya gel di kl eri nde her  t ürl ü maddesel  sonucu ür et ebilirl er.  Tı pkı  l ego gi bi, 

mi marlı ğı  şekill endi ren enf or masyon da,  enf or masyon t eknol oji si  bakı mı ndan ort ak 

bi r di zi kıl avuza i ndi rgenebilir.  

Gel i şen i l eti şi m ar açl arı  başka kül t ürl er,  yaşaml ar  ve mekanl ar dan haberdar  ol mak 

üzeri ne yaygı n bi r  ağ t anı ml amakt adır.  Kontrol  edil emez i li şki  ağl arı  i çer en met r opol  

kur gusunda medya yeni  bi r  kent sel  donatı,  bi r  t ür  al t yapı  kat egori si  ol ar ak si st emi n 

i şl eyi şi ne katıl makt adır. 

2. 1. 6. Teknol oji  

Teknol oji  mekanı n fi kri ni  ve i çeri ği ni  et kil edi ği  gi bi  fi zi ksel  ol uşumunu da et kil eyen 

dönüşt ür ücü bi r  güçt ür.  Le Cor busi er‟i n konut u „ yaşam maki nesi‟  ol ar ak 

t anı ml aması ndan „ hi gh-tech‟  ol ar ak öne çı kan mi mari ye gel ene kadar  et ki nli ği 

azal madan sür müşt ür.  

“ Teknol oji bir yönt em ol makt an öt e, kendi  başı na bi r dünyadır.” Mi es van der Rohe ( 1950)  

Hei degger  t eknol oji yi  anl amanı n,  ancak onun beş varlı ksal  özelli ği ni  kavr amakl a 

mü mkün ol acağı nı  söyler:  t ekni k ar açl arı n bağl amsal  büt ünl üğü,  t üketi l en ür ün, 

doğal  kaynakl arı n kull anımı , bil gi, öznelli k arası dizgel er. 

Büyü ve moder n t eknol oji  bil gi si ni n payl aştı kl arı  nokt a ser bestl eştiri ci ol mal arı, 

şeyl eri n düzeni nden kopuşu sağl amal arı dır ( Korkmaz, 2001).  
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“ Ni et zsche‟ ye gör e Yunanl ıl ar varlı ğı n t r aji k ol duğunu kavramı şl ar dı.  Sanat  dol ayı ml arı yla 

buna t ahammül  gücü veri yordu,  met afi zi k  üst ünü ört er ek  unutt ur maya çal ı şı yor du.  Oysa 

moder n t eknol oji  t r aji k ol anı n dı şl anabil eceği  bi r  t asarı m vaat  eder.  Te mel  moti vasyonu  da 

bu meydan okumada yat maktadır: yaşamdan traj edi yi bert araf et mek...” Kork maz (2001)  

Güzer  ( 2001)  t eknol oji ve mi marlı k ar ası ndaki  ili şki ni n yapı m si st emi ,  enerji 

kor unumu ve sosyal  yaşam or gani zasyonu ol ar ak t anı ml anan üç t emel  zemi n 

üzeri nde et kili  ol duğunu söyl er.  Özelli kl e küresell eş me  kavr amı nı n gündeme 

gel mesi nden sonr a bi na yapı m yönt eml eri  „ know-how‟  kavr amı yl a pi yasaya çı k mı ş, 

adet a bi r yazılı m gi bi ti cari bi r akı ş ol uşt ur muşt ur.  

Her  avan- gar d har eket,  kar akt erl eri  t anı ml ı  il kelerl e kodl anı p bi çi ml endi kçe akı ma 

dönüşür,  f akat  kı vrı ml arın,  daml al arı n ve kut ul arı n dijit al  ti pol ojil eri,  onl arı  t ek ve 

ayrı calı klı  yapan f arklı özel li kl ere sahi ptir  ( Rosa, 2003).  Ar chi gram  ( Londr a), 

Met aboli sm ( Japonya),  Superst udi o (İt al ya),  I nflat abl e Movement  ve Paul  Vi rili o & 

Cl aude Par ent  ( Pari s).  Bu mi marl ar  t eknol oji yi  yoruml anabilir  bi r  sevi yeye t aşı yar ak 

güzelli k, öl çek ve i şl ev gör üşl eri ni sor gul amı şl ar dır ( Rosa, 2003).  

20.  yüzyılı n t eknol oji k bul uşl arı ndan bi ri  de t eknol oji  transf eri di r.  Bu,  bili m ve 

endüstri deki  geli şmel erin,  bazen i çi nde geli şti kleri  al andan ol dukça uzakt a,  di ğer 

al anl ar da kull anıl abil mesi ni i çeri r ( Kr onenbur g, 1995).  

“ Dijit al  ol manı n dünyamı zı n şekill eni şi nde üç  t ane psi kol oji k et ki si  var dır.  Mer kezden koparır, 

donukl aştırır  ve şeyl eri  aynı  anda he m daha büyük  he m de  daha küçük  yapar.  „ Bi t‟l erin 

öl çüsü,  şekli  ya da  r engi  ol madı ğı ndan,  onl arı  hi çbi r  morf ol oji k yönde kabul  et me meye 

eğili mli yi zdi r.  Fakat  asansörleri n bi nal arı n,  ar abal arı n kentl eri n şekli ni  deği şti r mesi  gi bi , 

„ bit‟l er  de  -  şi rket,  ul us  ya  da  sosyal  yapı  ol sun -  or gani zasyon şekli ni  deği şti recekti r.” 

Ni chol as Negr opont e ( Sal azar&Gausa, 1999). 

Teknol oji,  fi zi ksel  ve düşünsel  sı nırl arı n sor gul anabil mesi ne ve daha öt esi ni n hayal  

edil ebil mesi ne ol anak t anı yan bi r  kavr am ol arak metr opol ün devi ngen har eketi ni  

dest ekl emekt edi r.   

2. 1. 7. Za man 

Zaman,  i çeri ği  ve çağrı şıml arı  il e si hi rli  bi r  kavr amdır.  Aynı  anda hem geçmi şi  -  t ari h, 

hafı za -  ve gel eceği  -  belirsi zli k,  mer ak -  t anı ml arken hem de gündeme gel di ği  an 

geçi p gi den „ an‟ ı n gerçekt e karşılı ğı  ol madı ğı  i çin t anı ml anması  mü mkün ol mayan 

„ şi mdi‟ yi somutl aştıran kar maşı k bi r kur gudur.  
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Zaman „ an‟l ar  yı ğı nı dır.  He m çok sayı sal ,  hem çok şii rsel;  hem çok t anı mlı,  hem çok 

belirsi z;  hem çok somut ,  hem çok soyut;  hem çok anl aml ı,  hem çok anl amsı zdır. 

Zaman hafı zayı  i çeri r. Hatırl ama i l e geri  dönüş,  hayal  kur ma i l e i l eri  gi di ş 

mü mkündür. 

Zamanı n sayı sal  ol ar ak t anı ml anabilir  ol ması  ve böyl eli kl e yaşamı n ort ak paydal ar da 

ifade edil ebil mesi  yaşamsal  ort aml arı n kur gusunda et ki ndi r.  Bu t anıml amanı n 

geçi rdi ği  deği şi m sür eci ,  zaman kavr amı nı n gündeli k yaşamdaki  belirleyi cili ği ni n 

somut bi r göst er gesi  ol arak kabul  edil ebilir. 

Ku m saati  bi r  saatli k zaman di li mi ni  göst er mekl e bi rli kt e,  bu saati n günün t am ol ar ak 

hangi  saati  ol duğu hakkında bi l gi  ver mez.  Bu bi lgi  ger ekli  değil di r,  çünkü i l eti şi m ve 

et kil eşi mi n yoğun ol madığı  bu kur guda zaman di liml eri  bi rbi rl eri nden bağımsı zdırl ar. 

Ul usl ar ar ası  saat  si st emi nde i se zaman bi ri ml eri  ort aktır  ve saatl er  bu bi ri ml er 

üzeri nden bi rbi ri ni  i zl eyerek i l erl er.  Kür esel / evr ensel  dünyanı n t ek bi r  bütün hal i nde 

har eket  etti ği  daha çok nokt a,  harit a üzeri ndeki  f arklı  uçl ar  ar ası nda daha çok 

il eti şi m ve et kil eşi m ol maya başl adı kça bu zaman si st emi  de yet erli  olma mı ştır  ve 

i nt ernet  saati  ort aya çı kmı ştır.  Bu si st eme gör e zaman dünyanı n her  yeri  i çi n aynı 

sayı yl a i f ade edil ebilir  ve meri dyen uzakl ı kl arı yl a ol uşan saat  f arkl arı  ort adan kal kar. 

Zaman artı k herkes i çi n ort aktır.  

He m çok nesnel , hem de çok öznel  ol an bu kavr am i çi n Harvey (1990) şöyl e der:  

“ Zamanı n geçi şi ni,  sanki  her  şey  t ek  bi r  nesnel  zaman  öl çüsüne gör e yeri ni  bul uyor muş  gi bi  

sani yel er,  daki kal ar,  saatl er,  günl er,  ayl ar,  yıll ar,  on  yıll ar,  yüzyıll ar  ve  çağl arl a kaydederi z  ….  

Tabi  ki  zi hni mi zi n ve  al gıl arı mı zı n bi ze oyun  oynayabileceği ni ,  sani yel eri n yıll ar  gi bi  

hi ssedil mesi ni  ya da  keyi fli saatl eri n f ar kı na var amayacağı mı z  kadar  hı zlı  geç mesi ni 

sağl ayabil eceği ni anl arı z.” Harvey (1990).  

Si mmel  ( 2003)  i se zamanı n metropol  i şl eyi şi nde ne der ece öneml i  ol duğunu şöyl e 

vur gul ar: 

“ Berli n‟ deki  büt ün saatl er  ansızı n f arklı  zamanl arı  göst er ecek  ol sa,  büt ün ekonomi k  hayat  ve 

il eti şi m al t üst  ol ur,  bu  dur um bi r  saat  bi l e sürse et kil eri  uzun  sür e atl atıl amazdı.”  Si mmel  

(2003) 

Bugünün metr opol  i şl eyişi nde gün artı k güneşi n doğuşu i l e değil  zaman si st emi  i l e 

başl amakt adır.  Gündeli k yaşam kesi tl eri  bi rbi rl eri yl e zamansal  bi ri ml er  üzeri nden 

ili şki kur ar ak di zil mekt edi r.  

Haber mas yeni  bi r zaman bili nci nden bahseder (Si mmel , 2003):  
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“ Bu yeni  zaman  bi li nci  sadece  har eketli  bi r  t opl um,  gi der ek  hı zl anan bi r  t ari h,  sür eksi z  bi r 

günl ük  hayat  deneyi mi ni n i f adesi nden i bar et  değil di r.  Geçi ci, el e avuca  sı ğmaz,  kı sa ö mürl ü 

ol ana aşırı  değer  atf et mede,  di nami ğe duyul an hayr anlı kt a en  az  bunl ar  kadar  i f ade  bul an 

şey,  el  değ me mi ş,  bozul ma mı ş  bi r  şi mdi ye duyul an ar zudur.”  Haber mas  -  Di e Moder ne, 1981 

( Si mmel , 2003) 

Her  ne kadar  mi marlı ğı n zamanl a kur duğu i li şkil er mekanl a kur duğu i li şkil erden daha 

sı nırlıysa da,  artı k mekan zamandan bağı msı z düşünül eme mekt edi r.  Ti ll  ( 1996) 

mi marlı k üzeri nden zamanı  okumanı n ancak mekansal  ol ar ak mü mkün ol duğunu, 

mekan deneyi mi ni n de zaman ve hafı za üzeri nden t anı ml andı ğı nı  beli rt erek zaman 

ve mekan ar ası ndaki ayrı mı n yapay ol duğunu söyl er.  

Zaman kavr amı,  gündeli k yaşamı n mekansal  deneyi ml eri ne doğr udan katıl ar ak 

ort amı  t anı ml amakt a ve belirsi zli kl erl e dol u metr opol  kur gusunda si st ematik i şl eyi şi ni  

aksamadan sür dür er ek ort ak payda ol uşt ur makt adır. 

2. 2.  Yeni Kavraml ar 

Deği şi m /  Devi ni m et kenl eri  ol ar ak metr opol  i şleyi şi ni  et kil eyen f akt örl eri n dı şı nda, 

kent  ort amı  t anı ml arı nda yeni  gündeme gel en bi r t akı m kavr aml ar dan da söz et mek 

ger eki r.  Tek ve kesi n doğr ul arı n,  dogmati k kabull eri n,  neden-sonuç ili şkil eri ni n 

doğr usal  kur gusunun karşı sı nda f arkl ı  dur uml arı n varlı ğı nı  beni mseyen döngüsel  

kur gu al t ernatifl eri  t anıml ayan bu kavr aml ar,  gündeli k yaşamda deneyi ml enen 

tanı msı z ol ma dur umunun kur amsal  ol arak da açıkl anması na ol anak t anı makt adı r. 

2. 2. 1. Süper moder nite 

Kent  kuşkusuz i çi nde bul unduğu dönemi n düşünsel  akı ml arı ndan et kil eni r.  Bugün 

süper moder nit e ol ar ak adl andırıl an düşünce de,  moder ni t e i l e başl ayı p bi rbi rl eri ni n 

yor uml arı ndan doğan çeşi tli  t anı ml arı n sonuncusudur.  Moder ni t e ve postmoder ni t e 

gi bi  bi rbi ri ni  var  eden i ki  düşünceni n ar dı ndan ort aya konan süpermoder ni t eyi 

anl amak i çi n arka pl anı na dönüp bak mak ger eki r.  

Post moder ni zm moder ni z mi n görsel  ol ar ak zayıflatıl mı ş,  t eknokr ati k,  i nsana kayıt sı z 

anoni m sonuçl arı na t epki  ol ar ak ort aya çı k mıştır  (I beli ngs, 1998).  Moder ni z mi n 

il eti şi m kur ma ve hafı za eksi kli ği ni  el eştirir.  Bi nal arı n bi r  dili  ol duğunu,  i l eti şi m 

kur duğunu savunur  ve semboli k anl aml ar  yükl er. Bu anl aml ar  mi marlı ğa,  t ari he ve 

i çeri ğe r ef er ans ver mekl e ber aber,  genelli kl e bi nal ar  mi marlı kl a i l gisi  ol mayan 

fi kirl eri n yansıtıl dı ğı  araçl ar a dönüş meye başl amı ştır.  „ Yer‟  e önem veri r  ve 
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mi marlı ğı n yeri n r uhunu göst er mesi  ger ekti ğini  savunur.  İ nsanl ar a i st edi kl eri ni 

ver mek gi bi  popüli st  bi r  yakl aşı mı  var dır.  İ nsanl arı n var  ol ana bağl ı  ol dukl arı nı  ve 

yeni  bi nal arı n geç mi şl e ili şkili  ol ması  ger ekti ği ni  söyl er.  Bu doğr ult uda f el sef e ve 

mi marlı k bi rli kt e çal ı şmaya başl amı ştır,  f akat  mi marlı k t eori de i l erl erken pr ati kt e 

geri de kal mı ş ve en yüksek nokt ası na dekonstrükt i vi zm il e ul aş mı ştır.  

Dekonstrükti vi zm i çi n post moder ni zmi n yer,  ki mlik ve anl am yakl aşı ml arı nın bi r  çeşi t 

dönüşümü denebilir  (I beli ngs, 1998).  Dekonstrüktivi zm sosyal  i çeri k,  pr ogram,  i şl ev 

vb.  yi  kendi ni  i f ade et meyi  kı sıtl adı ğı  i çi n,  bili nçl i  ya da bili nçsi z ol ar ak,  bi r  kenar a 

bırak mı ştır.  Post moder ni z mde mi marlı ğı n ot obi yogr afi k bi r  boyut u var dır.  Bugün ünl ü 

mi marl ar  t ur nel er e çı k makt adırl ar.  Eski den t ek ür ün bi na i ken bugün yemek t akı ml arı 

gi bi  t asarı ml ar  da ti cari  ol ar ak gündemdedi r.  Bunun sonucunda mi marl arı n 

kendil eri ni  göst er en bi r  i mzal arı  ol uş muş  ve nerede yapıl dı kl arı na bakılmaksı zı n 

t asarı mcıl arı nı  yansıt an mar ka bi nal ar  ort aya çı kmı ştır,  yani  post moder ni z mi n yer e 

bağl ılık ve i çeri k yakl aşıml arı geri pl anda kal mı ştır (I beli ngs, 1998). 

Kür esell eş me/ evr ensell eş me ve sanallık gi bi  özünde beli rsi zli k,  sı nırsızl ı k i çer en 

kavr aml arı n gündeme gel mesi yl e ort aya çı kan süper moder nit e,  bi rey ve i maj  

dünyası nda nötr,  t anı msı z bi r  t avırdır,  ve bel ki  de bu t anı msı zlı k bugünün kent 

kur gusunu t anı ml ayanı n kendi si di r.  

2. 2. 2. Öt eki  

Tanyeli  ( 2002),  „ öt eki‟  kavr amı nı n t opl umsal  biliml eri n t artı şma al anı na Foucaul t  il e 

gi rdi ği ni  söyl er.  Foucaul t‟ a gör e „ moder nit e‟  t emel  t anı ml arı nı  kendi si ni n dı şı nda 

kal anl ar  ar acılı ğı yl a yapmı ştır  ve böyl ece hapi shane,  akıl  hast ası  gi bi  çeşitli  „ öt eki‟l er 

ort aya çı kmı ştır.  

Kür esell eş me sür eci nde coğr af yal arı n ve t opl uml arı n ar ada hi çbi r  filtre ol madan 

keski n bi r  şekil de yüz yüze gel mesi  „ öt eki‟  kavramı nı  f arklı  anl aml arı yl a günde me 

geti r mi ştir.  Büt ün dünyayı  t ek bi r  si st emi n i çi ne al an kür esell eş meni n aynı  za manda 

„ öt eki‟ kavr amı yl a t arafl ar yar atı yor ol ması di kkat çeki ci di r.  

“ Düşünde kendi ni  kel ebek  ol ar ak  gör en bi r  i nsan mı ,  yoksa kendi ni  i nsan ol ar ak  gör en 

düşl eyen bi r kel ebek mi yi m?” Bl yt h ( Tey mur, 1996)  

„ Öt eki‟  kavr amı ,  si st eml eri n bi rbi ri ne karı ştı ğı  çokl u i li şkil er  ort amı nda „ kendi‟  ve 

„ kendi  ol mayan‟  üzeri nden di yal ekti k t anı ml ar yapması,  karşıtlıkl arı  bi rli kt e var 

eder ek esnek ve di nami k düşünce ür eti mi ne ol anak t anı ması  nedeni yl e öneml i  
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gör ül mekt edi r.  Tey mur  ( 1996),  „ öt eki‟  kavr amı nı n „ öt eki -ol mayan‟  i ki nci  bi r 

kat egori ni n varlı ğı nı varsaydı ğı nı söyl er: 

“İ ki  şeyden bi r  ar ada söz  edi l di ği nde,  o  i ki  şeyden her  bi ri ni n bi reyselli ği,  bi rbi rl eri ne bağı ml ı 

ol ar ak beli rl enme eğili mi  göst erir.” Tey mur (1996)  

Eşzamanl ı  ili şkil er  ort amı nda gi der ek bi rbi ri ni n i çine sı zan si st eml eri n aynı  za manda 

bi rbi rl eri nden ayrı şı p f ar kl ıl aş ma çabal arı,  i çeri ği  sür ekli  deği şen si st eml eri n 

kendil eri ni  ancak öt ekil eştirdi ği  başka si st eml er  üzeri nden t anı ml ayabili yor  ol ması 

met r opol  i şl eyi şi ni n öneml i  bi r kar akt eri ni  ort aya koy makt adır. 

2. 2. 3. Gör ecelili k 

Gör ecelili k kavr amı  Ei nstei n‟i n „ Gör ecel ili k Kur amı ‟  il e bili m dünyası na yansı dı ğı nda 

o güne kadar  kabul  edil egel mi ş büt ün t eoril er  deri nden sarsıl mı ştır.  Landau ve 

Rou mer  ( 1996)  f el sef e bakı mı ndan gör ecel ilik kur amı nı n,  dünyanı n uzaysal -

zamansal  yapı sı  kavr amı mı zda bi r  deği şi kli ği  zorl adı ğı  i çi n,  yerl eş mi ş düşünce 

bi çi ml eri nde bi r devri m ger ektirdi ği ni söyl er.  

“ Fi zi k  dünyaya i li şki n bil gi mi zde  en  öne ml i  yer e sahi p ol an yapı,  çağl ar dan beri  [ bi ri]  uzay, 

öt eki  zaman  ol an i ki  f arklı  deği şkene bağl ı  ol ar ak  t asarl anmı ştı.  Ei nst ei n kı smen  deneysel , 

kı smen  mantı ksal  nedenl erl e bu  i ki si ni n yeri ni  t ek  bi r  kavr amı n,  „ uzay-zaman‟  adı nı  ver di ği  

kavr amı n al ması ger ekti ği ni göst er di .” Landau&Rou mer (1996)  

Capr a ( 2000)  Kuant um kur amı nda „ şeyl er‟i n değil, ar a bağl antıl arı n öneml i  ol duğunu 

söyl er.  İli şkil er,  si st emi n di nami kl eri nce belirlenen ol asılıkl ar  ci nsi nden i f ade 

edil mekt edi r.  Kl asi k mekani kt e büt ün parçal ar t ar afı ndan beli rl eni rken Kuant um 

mekani ği nde bu dur um t ersi ne döner,  parçal arı n özelli k ve davr anı şl arı nı  bel i rl eyen 

büt ünün kendi si di r. 

“ Böyl ece dünya,  ol ayl arı n kar maşı k  bi r  dokusu ol ar ak  beli r mekt edi r,  bu  dokuda f arkl ı 

t ürl erdeki  bağl antıl ar  yer  deği ştirir,  çakı şır  veya  bi rl eşi r  ve öyl eli kl e büt ünün dokusunu 

beli rl er.” Wer ner Hei senber g (Capr a, 2000) 

Gör ecelili k kavr amı  yeni  bi r  kavr am ol ma makl a bi rli kt e,  fi zi k dı şı ndaki  di si pli nl er 

t arafı ndan da i r del enmesi yl e yeni  anl aml ar  kazanmakt a,  her  t ürl ü i şl eyi şin yeni den 

sor gul anması na neden ol makt adır.  St ati k veril er üzeri nden yapıl an t anıml arı  f arklı 

dur uml ar da f arklı  veril er  il e deği şken t anı ml ar a dönüşt ür en gör ecel ili k kavr amı  kent 

açılı mı nda da et ki si ni  göst er mekt edi r.  Ör nek ol arak yoğunl uk kavr amı  el e al ı nırsa,  

Mont ana‟ da bi r  dönüme dört  konut  bi ri mi  yoğun ol abilir,  buna karşı n Manhatt an‟ da 

400 bi ri m yoğun ol mayabilir. (Fader, 2000).  
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“ Mutl ak  gör ecelili k kenti nde konu bi r  nokt a ol uşt ur mak  deği l,  çi zgil er  çi zmektir.  Bu  çi zgil eri n 

bi r  kaynağı  yokt ur  ve  daha önceden ol uş muş  bi r  çevrede  t asarl anırl ar;  „ t abul a r asa‟  

yar at mak i mkansı zdır.” Del euze ( MVRDV, 1998)  

Gör ecelili k kavr amı  nesnel eri  odak nokt ası ndan uzakl aştırı p i li şkil eri ön pl ana 

çı kar ar ak l i neer  neden-sonuç kur gusunu döngüsel  et kil er-t epkil er  kur gusuna 

dönüşt ür ür.  Bu yeni  ili şki  t anı mı ,  anl ı k et kil eşiml erl e yönünü beli rl eyen metr opol  

kur gusunu dest ekl emektedi r. 

2. 3.  Kent Strükt ür ünün Dönüşümü 

Yüzyıl  başı nda büyük kentl eri n ol uşumunda,  hatt a bugün büyük metropol l eri n 

t ama ml anması nda önemli  bi r  adı m ol ar ak moderni t e kül t ürü i şl evi ni  t amaml amı ştır. 

Met r opoll er  üst  üst e örtüşen kar maşı k strükt ürler  ve ağl ar dan  ol uşurl ar  ve artı k 

moder ni n r ef er ansl arı,  kendi  sı nırl arı  nedeni yl e,  dur umu açı kl amaya yet erli  değil di r 

(de Gi or gi, 1998). 

“ Eğer  kent  kaoti k si st eml er den  ol uşan kar maşı k  bi r  yapı ysa  ve  endüstri  öncesi  i ç  i li şkileri  

dengel enmi ş  kentt en t amamen  f arklı ysa;  moder n hareketi n i şl evsel  ve  r asyonel  

model l eri nden f arklı ysa;  her  t ürl ü pl anl amanı n kontrol ünden çı k mı şsa ve  mi mar  kentin 

geli şi mi nde sadece  marji nal  bi r  et kense;  eğer  kent sel  çevr e hi çbi r  ekl emeyi  kabul  et meyen 

bi r  düzensi zli kse;  bugünün mi marı  her  şeyi n zat en uzl aşıl dı ğı  bi r  nokt aya geli yorsa,  o  za man 

öneril ecek ne kal ır?” de Gi or gi  (1998).  

de Gi or gi  ( 1998)  çağdaş dünyada ki mli ği n bi r  dönüşüme  gi ri p şüpheye düşt üğünü ve 

yeni  bi r  t ane edi nmeni n de zor  ol duğunu,  bu ar ayı şı n günümüzde par çalar a ayrıl mı ş 

ve t ekr ar  bi r  mer kezde t opl anmayacak bi r  yerde sür dür ül ebil eceği ni  söyl er.  Bu 

nokt ada moder nit e sonr ası avan- gar d dönem gündeme gel mekt edi r. 

Bu dönemde kent  dönüşüml eri,  kar maşı k ve sür ekli  deği şen sür eçl er, 

met amorf ozl ar,  deği şen mekan ve i şl evl er e karşı n sabi t  kal an strükt ürl er,  sür ekli 

ol ar ak devam eden deği şi me kendi ni  uydur abil en strükt ürl er,  i şl eve konsant r e ol up 

mekanı  boşal t an ve i çi nde mi marlı ğı n yok ol duğu „ sür ekli  kent‟;  kar al arı, deni zl eri, 

kentl eri,  kırsal  al anl arı  bi rbi ri ne bağl ayan sür ekli  yat ay kat manl ar dan ol uşan „ sür ekli 

abi de‟  vb.  t artı şıl mı ştır  (de Gi or gi, 1998).  İ ki nci  Avan- gar d amacı n çağdaş dünyanı n 

çeli şkili dönüşüml eri ni bi r araya geti ri p i dar e et mek ol duğunu ort aya koy muşt ur.  

Üçüncü avan- gar d i se,  i ki nci  avan- gar d‟ ı  bi r  noktada sabi tl eyen bi r  et keni  el emi ştir: 

gerçekl eştiril mesi  mümkün ol mayan i deal  bi r kent  üt opyası (de Gi or gi, 1998).  
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„ Kal abal ı k‟,  „ süper-yoğunl uk‟,  „i hti mal‟  ve i ki  başl ı  „ bi rli k /  ki mli k‟  kavr amı  çağdaş 

met r opolit an dur umu göst eri r.  Ki tl e i l eti şi mi , mot ori ze ve yaya kal abal ı kl ar, 

mel ezl eş me,  çatı şma ve çeli şki  bu kavr aml arın al t  si st eml eri ni  ol uşt ururl ar  ( de 

Gi or gi, 1998). 

“ Kent sel  mekan l i neer  ya  da  seri  i şl eml er  üzeri nden al gıl anamaz.  Çi zgil er  soyut  gri dl erl e rijit 

ol ar ak  kontrol  edil emez,  düzensi zli k,  kar maşa ve  t esadüfl ere açı k  ol mal ı dır.  Mekan het er oj en 

doğası nı yansıt mal ı dır.” (de Gi or gi , 1998).  

Massi mo Cacci ari,  Hei degger‟i n metropol  deneyi mi  t anı mı nı n „ mesken t ut ma‟  i l e 

değil „t erk et me‟  il e kur ulduğunu i ddi a eder.  

Gel eneksel  kenti n kaybol maya başl aması,  özelli kle batı da,  150 yıl  öncesi ne dayanı r. 

Bu sür eç ort açağ kenti nin,  endüstri  devri mi ni n baskı sı  al tı nda,  ek/ di ki ş yerl eri nden 

ayrıl ması yl a başl amı ştır. Asl ı nda kentl e i l gili  bu r ahat sı zlı ğı n i zl eri  bi r  asır  önce, 

kent sel  güzell eştir me gör üşünün yar attı ğı  i htirast a gör ül ebilir.  Bundan sonr a kent 

artı k gerçekli kl ere cevap ver mez ol muş, bi r mi t e dönüş müşt ür ( Beakert, 2002).  

” Kent  bağl antı  kur an ve  bağl antı  kesen bi r  maki nedi r.  Azal an sosyal  kontrol  i l e anoni ml i k 

yar at ar ak  i nsanl arı  gel enekl eri nden koparır,  ve böyl ece özgürl ük  kavr amı  deği şi r.  Modern 

dünyada kent  anar şi stl er,  komüni stl er,  sosyali stl er,  eşci nsell er,  sanat çıl ar,  f emi ni stl er, 

yoksull ar,  göç menl er  i çi n bi r kabukt ur.  Kent selli k yabancıl aştır maya ol uml u bi r  yönde, 

kur al sı zlı ğı n ( anomi e)  kut sanması  ol ar ak  i şar et  eder.  Kent ,  her  t ürl ü et ki ni n kaynaştı ğı  bi r 

mel ezl eşti r me  maki nesi di r.  Bana gör e kentl eş meni n t emel  özelli kl eri:  t eatralli k ( haş met,  aşırı 

har eket,  dr ama,  sahnel eme,  hayhuy,  i nsanl arı n kent  „ t elaşı‟  dedi ği  her  şey),  mel ezlik 

(kur al sı zlı k,  marji nalit e,  f arklı ol ma,  gel eneksell eştir meme,  nazi k  kayıt sı zlı k,  t ol er ans),  ve 

yoğunl uk  ( ci ddi  bi r  ki tl e,  i zdiham,  yı ğı n,  çoğull uk,  f arklılık,  yoğunl uk,  karı şı m ol madan 

kentl eş meden söz edil emez). “ Li even De Caut er ( Beakert, 2002). 

Xaveer  de Geyt er  Ar chi tect s ( 2002),  kent  ve kırsal  i kil emi ni  ort adan kal dır mak i çi n 

çok az çal ı şma ol duğunu,  bu nedenl e dünün kentl eri ni n,  bazı  i şl evl eri ni  kaybedi p, 

sözde “ bi çi msi zli k”  t ar afı ndan mahvedil erek,  öl üm hal i nde ol dukl arı nı  söyl er.  Ve 

buna zıt  ol ar ak,  kal an peyzaj  parçal arı,  za man i çi nde pek çok kez deği ştiril mi ş 

ol sal ar  da,  kor unmaya değer  kal ı ntıl ar  ol ar ak gör ül mekt edi r.  Hatt a bu çözül me 

dur umu i çi nde,  bu gel eneksel  ayrı mı n yeni den son hedef  ol ması  ger ekti ği ni  

düşünenl er  bul unmakt adır.  Ger çekt e bu karı şma uzun zamandır  her  anl amda belirli 

ol muşt ur:  i nsanl ar  ağın i çi nde bi r  zamanl ar kentt e yaptı kl arı  gi bi  seyahat 

et mekt edi rl er,  “t ari hi  çeki rdekl er  etrafı nı  sar an yumurt a akı nı n i çi nde yumurt a sarıl arı 

gi bi ” ( Xaveer de Geyt er Ar chi t ect s, 2002).   
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Kent  strükt ür ü t asarl anmış mekan,  al t  yapı  ve negatif  mekandan ol uşur  (Xaveer  de 

Geyt er  Ar chi t ect s, 2002). Açı k mekan “ negatif  mekan”  ol ar ak t anı ml anır:  bili nçli 

ol ar ak t asarl anma mı ş mekan.  Negatif  mekan ayrıca t arı m al anl arı,  doğal  al anl ar  ve 

su ol ar ak da ayrıl makt adır.  Buna gör e negatif  mekan di ğer  i ki  kat mana bağı ml ı 

kılı nmı ş dur umdadır.  

Kent  strükt ür ünün ve gel i şi mi ni n geçi rdi ği  bu sür eçl er den sonr a bugünün met r opol ü 

i çi n geli nen nokt a onun strükt ürsüz ol uşudur.  Metropol  ne fi zi ksel  ne de düşünsel  

ol ar ak belirli  bi r  t akti k,  yönt em ya da düşünsel  akı m i zl emez.  Bu yeni  strükt ür  kendi  

kur all arı yl a ol uşan ve geli şen bi r  yapı ya sahi ptir,  ve si st emsi zli ği yl e var  ol uşunu 

sür dür ür.  

2. 4.  Kent Mekanı nı n Dönüşümü 

 “ İ nsan  sadece  kendi ni  çevreye adapt e et mez,  ya  da yükünü hafifl et mek  i çi n onu 

deği şti r mez;  aynı  zamanda anl ama  kapasi t esi ni  artır mak  ve  yeni  çözüml er e ul aş mak  i çi n 

çevr esi ni def al arca dönüşt ür en t ek t ürdür.” Hi ss (1991)  

Mekan i nsanı n al gı  ve deneyi ml e t arifl eyebil di ği  bi r  gerçekli ktir.  Bili nçli  ve f arkı nda 

ol ar ak yapıl an al gıl amanın dı şı nda eşzamanl ı  al gı  var dır  ve i nsan çevr esini  bu al gı yı 

kull anar ak anl amakt adır. Eşzamanl ı  al gı  büt ün duyul arı n t epkil eri ni  bi rl eştirebi l en t ek 

i çsel  mekani z madır  ( Hi ss, 1991).  Çevr ede duyul arl a al gıl anabil en her  deği şi kli k bu 

mekani z manı n al abil eceği  bi r  bil gi di r.  Eşzamanl ı al gı  al tı ncı  hi s gi bi di r,  ancak i ki  ya 

da daha f azl a duyuyl a al gıl anabil en ol ay ya da veril eri  al ır;  bu da i şbi rli ği di r 

( Hi ss, 1991). 

Katı  ve deği şmeyen değerl er  üzeri ne kur gul anan kart ezyen mekana karşın yaşanan 

mekan esnek ve gör eceli değerl er i çeri r ( Aydı nlı, 2003).   

Kenti n devi ni m ve deği şimi ni  t eti kl eyen f akt örl er,  kent  t anı mı nda söz sahi bi  ol maya 

başl ayan yeni  kavr aml ar ve bunl arı n sonucunda ol uşan kent  yapı sı yl a birli kt e kent 

mekanı  da başkal aşı ma uğr amakt adır.  Mekan ger eksi ni ml eri  deği şmekt e,  özel , 

kamusal ,  yarı-kamusal  gi bi  mekan t anı ml arı  anl aml arı nı  yi tir mekte ya da 

deği ştir mekt e, mekan gerekçel eri ve gerçekli kl eri t artı şmaya açıl makt adır. 

2. 4. 1. Mekan Gereksi ni m Değişi mi  

Mekan bi r  beden pr ot ezi di r.  Bedenden bağı msız mekan t anı mı  yapıl amayacağı 

söyl enebilir.  Bu bağl amda mağar a bi r  mekan değil ken,  t ekerl ek mekandır,  çünkü 
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özünde bedeni  i çeri r  (Ul uğ, 2004).  Mağar a i se ancak bedenl e i li şkil endi ril di ği nde 

mekana dönüşür.  

Bugün mekan t anı mı  hem kendi  i ç kur gusunda,  hem de dı şarı sı yl a ol an ili şki si nde 

st ati k, donmuş bi r an çerçevesi nden çı kar ak yeni  boyutl ar kazanmakt adır.  

“ Yeryüzü saki nl eri nden i nsanın  konut u,  artı k geçersi z  küçük boyutl u bi r  dünyanı n i f adesi di r. 

Buharlı  gemi ,  yeni  anl ayı şa gör e ör gütl enmi ş  bi r  dünyanı n ger çekl eşti ril mesi ndeki  i l k 

aşamadır.” Le Cor busi er (1999) 

Yaşam artı k st ati k mekanl ar da barı namayacak kadar  har eketli  ve deği şkendi r.  Yeni  

kent  kur gusunun çokl u i li şkil eri  ve akı şkanl ı ğı yeni  mekanı n da i çeri ği nde yer 

al mal ı dır.  Mekan artı k bi r  odadan,  dı şarı sı yl a bi rtakı m kapakçı kl ar  yol uyla bağl antı 

kur an bi r  kut udan,  duvardan,  döşemeden,  çatı dan başka bi r  şeydi r.  İ ç mekan,  dı ş 

mekan, ar a mekan gi bi kat egoril er geçerlili ği ni yitir meye başl amı ştır. 

“ Boşl uk bi r şeydi r. O bi r noksanl ı k değil di r. “ Hei degger (1962)  

Mekana yükl enen anl am da dönüşüme uğr amakt adır.  Mekan sadece anl amdan, 

sadece fi zi ksel  ort amdan,  her  i ki si nden ya da hi çbi ri nden i bar et  ol abilir.  Kenti n t ümü 

bi r mekan ol abil eceği  gi bi, bi reyi n zi hni ndeki  bi r düşünce de mekanı yar atabilir. 

Leo Tol st oy,  “ How Much Land Does a Man Need?” de,  i hti yaçl arı nı  karşıl amaya 

yet meyecek kadar  küçük bi r  ar azi si  ol an Pakhom adı nda Rus bi r  köyl üyü anl atır 

( MacDonal d, 1996).  Pakhom 40 dönüm ar azi  alır,  f akat  hal a yet erli  ol amayacak 

kadar  küçükt ür.  Bunun üzeri ne Vol ga Vadi si nde büyük bi r  köye t aşı nır,  125 dönü m 

ar azi si  ol ur,  f akat  yi ne yet erli  bul maz.  Sonr a Bashki rs‟i n el  değme mi ş t opr akl arı nı n 

dönümünün çok az par ayl a al ı nabil di ği ni  duyar.  Bashki r  i nsanl arı  çadırl ar da yaşayan 

topl ul ukl ar dır  ve t opr akla f azl a i l gil eri  yokt ur.  Pakhom 1000 r ubl eye,  başl adı ğı 

nokt aya geri  dönmek kaydı yl a,  gün boyunca çevr esi ni  dol aştı ğı  ar azi ni n t ama mı nı 

al abil ecektir.  Di ğer  t araft an eğer  nokt aya dönmeyi  başar amazsa 1000 r ubl e 

kaybedecekti r.  Pakhom nokt aya zamanı nda dönmeyi  başarır,  f akat  bu yarı ş onu çok 

yor muşt ur  ve kal p kri zi  geçi rerek öl ür.  “ Büt ün i hti yacı  ol an,  başı ndan t opukl arı na 

kadar  al tı  „ ayak‟ tır.”  ( 1ft =30, 47c m).  İ nsanı n mekana ol an ger eksi ni mi ni  i roni k bi r  di ll e 

anl at an bu hi kaye asl ı nda çok öneml i  bi r  sor uyu açı ğa çı kar makt adır.  Ger çekt en 

i hti yaç duyul an mekan t am ol ar ak nedi r? ( Şekil 11).  
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Şekil 11. Z- or b, Bitt er / Weber, Vi deo N/ B, 1998- 2000 ( Br ayer &Si monot, 2002)  

2. 4. 2. Sanal Mekan 

Mekan,  ger eksi ni ml eri  ve t anı ml arı  deği şi rken gerçekli ği  de sor gul anan bi r  ort amdır. 

Tschumi  ( 1994),  mi marlığı n „ mekan‟  il e ol duğu kadar,  o mekanda geçen „ ol ay‟  i l e de 

il gili  ol duğunu söyl er.  Bu bağl amda ol ayı n gerçekliği ni n mekanı n gerçekli ğini n önüne 

geçebil eceği  ve ol aya ortam ol uşt ur an fi zi ksel,  zi hi nsel,  düşsel  her  kur gunun mekan 

kabul  edil ebil eceği  düşünül ebilir.  Zat en r üya,  ser ap,  hal üsi nasyon,  hayal  vb.  i l e 

zi hi nde al gı yl a deneyi ml ener ek var  ol agel en sanal  mekan,  t eknol oji ni n bu al gı yı 

maddel er dünyası na t aşıması yl a kendi ni gör ünür kıl mı ştır. 

Sanal  mekan bugünün kamusal  mekanı dır.  Fi zi ksel  ol ar ak kapl adı ğı  bi r  haci m 

ol maması na rağmen, yayıl ma al anı sonsuzdur ve kesi nli kl e kür esel / evr ensel di r.  

“İ nt er net  ve  web  beni m al anım,  ve  sanal  mekanı n ne  kadarı nı n i ş  sekt ör ü veya hükümet l e 

dol u ol duğunun,  ya  da  beni m si st eme  gi r me mi  engell eyen kaç  korsan ol duğunun öne mi  yok. 

Öne ml i  ol an,  or ada hepi mi zi n payl aştı ğı,  sonsuz  yayıl ma özelli ği  ol an bu  ka musal  sanal  

mekan ol dukça,  hepi mi zi n or ada  bi r  odası,  bi r  pozi syonu,  ve sadece bi ze bağl ı  bi r  gerçekliği  

ol acak ol ması dır.” de Kerckhove (2001) 
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Asy mpt ot e t asarı mı  ol an The Fl uxSpace Pr oj ect s adl ı  enst al asyon,  sanal  ol anl a 

gerçek ol anı n bi rli kt e mekan ol uşt ur ması  açı sı ndan öneml i di r  ( Şekil  12). Tasarı mcı 

bu pr oj eyi “büyük bi r maketl e küçük bi r bi na ar asında bi r yer de” t anı ml ar.  

 

Şekil  12.  AkanMekan  Pr oj esi  ( The Fl uxSpace  Pr oj ect s),  Asy mpt ot e.  Fl uxSpace  1,  San  Fr anci sco  ( CCAC I nstit ut e), 

2000. Fl uxSpace 2, Veni ce Bi ennal e, 2000 ( Br ayer &Si monot, 2002)  

2. 4. 3. “Yer”si zl eşme  

„ Yer‟,  mekanl a kur ul an i li şki  sonucu ol uşan bi r  t anı mdır.  Rel ph yer  hi ssi ni n bazı 

moder ni stl eri n düşündüğü gi bi  r omanti k bi r  yakl aşı m ol madı ğı nı,  „ yer‟l eri n psi kol oji k 

ve sosyal  varlı ğı n bi r parçası ol dukl arı nı söyl er ( Bol ak, 2003).  

“ Bi r  yaşanan mekan ol ar ak  „ yer‟,  anl am barı ndırır,  öznel  bi r  dur umdur,  „ mekan ve  za man 

bil eşkesi‟ di r.” Bol ak (2003)  

Bugün i se „ yer‟  t anı mı  deği ş mekt edi r.  Sür ekli  har eket  hali nde ol unan met r opol de 

mekanl ar  „ yer‟  t anı ml ayacak kadar  uzun sür e i şgal  edil memekt edi r.  Mekana kök 

sal ma dur umunun bi tti ği ve bi reyi n kendi ni  mekanda konuml andıramadı ğı  nokt ada 

„ yer‟ si zl eş me başl amakt adır.  

Çağdaş dünyanı n dönüşüml eri ne bakıl dı ğı nda,  bi l gi  mi kt arı nı n f azl alığı,  ger çek 

zaman haberl eri ni n aşırılı ğı  -  hı zlı  ul aşı m,  öl çek ve eri şil ebilirli k deği şi ml eri  il e 

şehi rl er  ar ası ndaki  mesaf el eri n azal ması yl a küçül en gezegene r ağmen -  „ zaman 
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f azl alı ğı‟  ve „ mekan f azlal ı ğı‟  gi bi  ekstra- moder ni t eyi  kar akt eri ze eden yeni  t anı ml ar 

ol uşt ur muşt ur.  Havaal anl arı,  ot o yoll ar,  al ı şveri ş mer kezl eri,  bi rl eşi m nokt al arı, 

i st asyonl ar,  parkl ar  mekanl ar a kesi n sı nırl ar  ol maksı zı n artı ş sağl ar.  Üçüncü 

tanı ml ama „ ego f azl alı ğı‟ dır.  Kül t ürün ve kenti n st andar di zasyonuna karşı  bi reyi n 

gücü ort aya çı kar ( Augé, 1995). 

Met r opol ün i şl eyi şi nde bi reyi n ve eyl eml eri n har eketi  mekana da yansı makta,  ili şkil er 

ağı nda mekanl a kur ulan bağl arı n dönüşümü „ yer‟  kavr amı nı  „ yer‟ si zl eş meye 

dönüş mekt edi r.  

2. 4. 4. Özel - Ka musal Mekan Farksı zl aşması  

Bi rey – t opl um i li şki si ni n bu denli  bi rbi ri ne karı şıp beli rsi zl eşti ği  bi r  düzende özel  – 

kamusal  mekan ayrı mı  da,  ne fi zi ksel  ne de ti nsel  bağl amda,  eski si  kadar  t anı ml ı 

ol ama makt adır.  

Ber nar d Edel man,  La Mai son de Kant‟ da Har away‟i n post moder n si ber-kül t ürü i l e 

Aydı nl anma dünyası  arası ndaki  uçur umdan ve bu boşl uğun kendi ni  çağdaş 

topl umda nasıl  bi r  mani fest oya dönüşt ür düğünden bahseder  ( Ri l ey, 1999). Harr away 

„teknol oji k poli s‟  t anı mı nda kamusal  ve özel  ayrı mı nı n artı k geçerli  bi r  kavr am 

ol madı ğı nı  söyl er.  Benzer  şekil de Geor ge Or well, 1984 adl ı  r omanı nda mahr emi yet 

ve bi reyselli ği n ner edeyse yok edil di ği  bi r  t oplum t anı ml ar.  Bu açı dan bugünün 

gündeli k yaşamı na bakılırsa t eknol oji ni n ol dukça belirl eyi ci bi r f akt ör ol duğu gör ül ür.  

Bugünün i nsanı  t el ef onda ki mi nl e,  ne zaman,  nereden konuşt uğu,  hangi  bankadan 

ne kadar  par a çekti ği,  hangi  kr edi  kartı yl a ner eden al ı şveri ş yaptı ğı  t aki p edi l ebil en 

bi r  si st em i çeri si nde hareket  et mekt edi r.  Eski den mahr emi yet  al anı na dahi l  ol an bu 

gi bi  ki şi sel  bil gil er  artı k si st emi n geneli ne ai t  ol muş,  mahr emi yet  kavr amı nı n anl amı 

deği ş mi ştir.  

Ayrı ca metropol  gündel i k yaşamı nda bi rbi ri ne geçen eyl eml er,  bi rbi ri ne geçen 

mekanl arı  geti r mi ştir,  ve si st emi n i çi ndeki  bi r  metropol  köşesi ni  dai ma özel  ya da 

dai ma kamusal  mekan olar ak t anı ml amak mü mkün ol mamakt adır.  

“ Artık i l eti şi m yoll arı nı n kontrol ü üzeri ne değil,  onl ar  t ar afı ndan kontrol  edil me  üzeri ne 

endi şel enmel i yi z” Ger shenfi el d ( Ril ey, 1999) 

„ Gözeti m‟  mahr emi yet  kavr amı nı n karşıtı  ol ar ak ort aya çı kar,  bu yeni  t avır  gündel i k 

hayatı  r önt gencili k ve t eşhi rcili k ar ası nda sonsuz bi r  r efl ekse dönüşt ür en bi r  çeşit 

narsi zm ol ar ak yor uml anabilir  ( Ril ey, 1999).  Wri ght  mahr emi yet  ve bi reyselli ği 
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bağı msı zlı k ve i nzi va kavr aml arı yl a açı kl ar  ( Ri l ey, 1999).  Günümüzde bu i zol asyon 

kavr amı  bağı msı zlı k kadar  yabancıl aş mayl a da i l gili dir,  ve bel ki  de bu yüzden 

gözeti m ol uml u bi r  kavram ol ar ak ort aya çı kabi l mekt edi r.  Medyanı n i nsanl a ol an 

karşılıklı  gözeti m i li şki si  mahr emi yet e zar ar  vermesi ne karşı n konf or  sağl ayan bi r 

unsur a dönüşebil mekt edi r.  

“ Kontrol ün en güçl ü bi çi mi  negatif kontrol dür, ki bu da korkudur.” Toy (1995) 

Kor ku ve güvenli k ar ası ndaki  bu gerili m,  özel  mekanl arı n kamusal  mekana t avrı nda 

da çok belirl eyi ci  ol makt adır.  Rej i ndor p&Kompi er,  apart manı n müst akil  evi n 

yal nı zlı ğı na kar şı  daha güvenli  ol duğu i çi n t ercih edil di ği ni  söyl er  ( MVRDV, 1998). 

Ko mşul ar  ar ası ndaki  sosyal  kontrol  eski den ol duğu gi bi  hat a bul ma yönünde değil, 

bi rbi rl eri ni gözet me yönündedi r. 

Mahall e/ kent  mer kezi  pl anl aması nı n krit erleri  çok sayı dadır:  yayaya gör e 

düzenl enmi ş bi r  çevr e ol uşt ur mak ve böyl ece ot o kull anı mı nı  azal t mak;  t opl um 

ki mli ği  ve canl ılık ol uştur mak;  ve al t ernatif  konut  seçenekl eri  sunmak – ör neği n 

yaşama/ çal ı şma konut u ve yaşl ıl ar  i çi n ul aşıl abilir konut.  Andr ey Duany bu kri t erl er e 

yeni  bi r  t ane ekl er:  “ Kent  mer kezl eri,  evde çal ı şmanı n sosyal  i zol asyonunu şi mdi  her 

zamanki nden f azl a yumuşat mal ı dır.” (Fader, 2000)  

Van Dor st  batı  metropol ünü,  kamusal -özel  i kil emi yl e bi çi ml enen bi r  „ di poli s‟  ol ar ak 

t anı ml ar  ( MVRDV, 1998).  Kamusal  al an özel  al anı n hi zmeti ne sunul muş,  onu 

dest ekl emek i çi n al t yapı  i l e dol dur ul muşt ur.  Bu „ di poli s‟  kapi t all e şekill enmi ş, 

al ı şveri ş mer kezl eri  ve konut  kul el eri yl e r enkl endi ril mi ştir.  Van Dor st‟ un batı-ol mayan 

megakenti  i se bi rer  r es mi  ve gayri  r es mi  kentt en ol uş makt adır  ( MVRDV, 1998).  Gayri  

res mi  kent  kendili ği nden ol uş muş mahall el er  ve çökünt ü böl gel eri nden ol uşur. 

Kapi t ali n şekill endi rdi ği  res mi  kenttir.  Ol uşumun t ek krit eri  var dır,  “i nsanl arı  mü mkün 

ol duğu kadar hı zlı har eket ettir mek”.  

Artı k özel  mekan bi l gi  ağı yl a bi rl eşer ek kamusal  mekanı  ol uşt ur abil mektedi r  ve bil gi 

payl aşı mı ndaki  bu sı nırsızl ı k, kur gudaki  fi zi ksel  sınırl arı da et kil emekt edi r. 
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2. 5.  Böl üm Sonucu 

Böl ümde deği şi m /  devi ni m et kenl eri,  yeni  kavr aml ar,  kent  strükt ür ünün dönüşümü, 

kent  mekanı nı n dönüşümü başl ı kl arı nda el e al ınan metr opol ,  deği şi kli kler e anı nda 

adapt e ol abil en ve her  yeni  dur umu bünyesi ne dahil  edebil en yapı sı  i ti bari yl e sür ekli 

ol ar ak yeni den kur gul anan devi ngen bi r  or gani zmadır.  Devi ni mi  t eti kl eyen et kenl erl e 

met r opol  ve gündeli k yaşamı n bi rbi rl eri ni  dönüştür meyi  sür düğü bu kur gu,  düşünsel  

ort aml arı n da kal ı pl aşmı ş l i neer  si st eml er den di nami k ve deği şken döngüsel  

si st eml er e kay ması yl a, kendi  t anı msı zlı ğı nı  tanı ml ayabilir  dur uma gel mi şti r.  Bu 

devi ngen yapı  kent  strükt ür ü ve mekanı yla bi rli kt e gündeli k yaşamı  da 

dönüşt ür mekt e,  bu karşılıklı  met amorf oz döngüsü metr opol ü var  eden unsur 

ol makt adır. 
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3.  Bİ REY 

Met r opol ,  kendi  ol uşumu dı şı ndan si st emi n i çi ne sı zan,  ve kendi  i çi nde üretili p dı şarı 

t aşan i li şkil er  yumağı nda geli şi mi ni  sür dür ürken,  metropol  yaşamı nda yol unu 

bul maya çal ışan bi rey de kendi  öl çeği nde yeni  ili şkil er t anı ml amaya çalı şmakt adır. 

Lef ebvr e gündeli k yaşamı  „i ndi rgenemez artı k‟  ol arak t anı ml ar  ve bununl a kast  etti ği, 

bili mi n,  t eknol oji ni n,  sosyal  i dar eni n,  t üketi m endüstri si ni n ve ki tl e ileti şi mi ni n 

gündeli k yaşam ve deneyi mi  t anı ml ayı p düzenl emesi nden kal an şeydi r.  Bu nedenl e 

gündeli k yaşam sadece el eştirel  bi r  deşi fre et me ort amı  değil,  aynı  zamanda aktif  bi r 

çeki şme ort amı dır ( Confuri us, 2000).  

Ser gi nson ve Bat es ( 2000),  gündeli k ol anı,  bi r  ‟ yer‟i n bi ze sunduğu koşull ar  büt ünü 

ol ar ak t anı ml ar. 

3. 1.  Ai l e Yaşa mı  

Ai l e bi reyl e t opl um ar asında bi r  üst-bi rey,  bi r  al t-topl um ol ar ak özel  bi r  yere sahi ptir. 

Bi reyi n sosyal  ili şkil eri  kur maya başl adı ğı  il k t opl ul uk ail edi r  ve ail eni n yapı sı  daha 

büyük öl çekt eki  ili şkil erde bel irl eyi ci  r ol  oynar.  Hannah Ar endt  ul us ve t opl umun 

moder n kavr aml arı nı n hal a „ hane hal kı‟  ve „ ayrı  mevcudi yetl er‟  gi bi  kamusal  al anl ar a 

dayal ı ol duğunu söyl er (Ri l ey, 1999).  

“ Dünyada meydana gel en büt ün  deği şi kli kl er  i çi nde hi çbi ri  kendi  ki şi sel  yaşaml arı mı zdaki  – 

ili şkil er, evlili k, ail e – deği şi kli kler kadar öneml i değil di r. “ Gi ddens (1999)  

Met r opol  bi reyi ni n ail esi  il e kur duğu i li şki yi  anl amak i çi n ail e kavr amı nı n 

dönüşümünü i ncel emek ger eki r.  Bugünün yaşamı nda t ek bi r  t anıml a ail eyi  

açı kl amak gerçekçi  ve geçerli değil di r. 

 “ Büt ün mutl u ail el er bi rbi rl eri ne benzer.” Tol st oy, Anna Kar eni na, 1873- 77 ( Ril ey, 1999) 

Ai l e kavr amı  İ ki nci  Dünya Savaşı‟ ndan sonr a dönüşüme uğr amı ştır.  On dokuzuncu 

yüzyıl dan i ti bar en çeki rdek ail e daha da öne çı kmı ştır  ( Ri l ey, 1999).  Bugün i se yal nı z 
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yaşayanl ar  ya da çocuksuz çi ftl er  endüstri  dünyası nı n pek çok yeri nde genel  t opl um 

yapı sı nı ol uşt ur makt adırlar.  

Ai l e yapı sı  akr abal arı  i çeren büyük ve kal abal ı k ail eden çeki rdek ail eye,  daha sonr a 

çocuksuz ail eye,  hatt a yal nı z yaşayan bi reyl ere doğr u bi r  deği şi m göst er mi ştir. 

Çağdaş t opl umun kariyer  sahi bi  bi reyl eri  çocuksuz genç çi ftl er  ve bekar 

ebeveynl er den ol uşan aile ti pl eri ni yar at mı ştır. 

İki nci  Dünya Savaşı‟ nı n he men sonr ası nda Ameri ka‟ daki  ail el eri n %8‟ i  t ek ki şili k 

i ken,  bu r akam yi r mi nci  yüzyılı n sonunda %25‟ e yüksel mi ştir  ( Ril ey, 1999).  Bunun 

sebebi  nüf usun savaş öncesi ne gör e daha yaşl ı  ol ması dır,  sosyal  açıdan,  ai l e 

strükt ür ü dı şı nda yal nı z yaşamak  kabul  edil ebilir bi r  konumdadır.  Bi r  ail e st r ükt ür ü 

dı şı nda yaşama dur umu artı k kendi  başı na bi r t anı mdır (solit ary li vi ng).  

MVRDV i l e ber aber  kent  üzeri ne çal ı şmal ar  yapan Reji ndr op ve Ko mpi er(1997), 

deği şen ail e i çi  ili şkil erden söz eder ken ail e bi reyl eri ni n hep bi rli kt e yemek  ye me 

al ı şkanl ı ğı nı n bi r  çeşit  karşıl aş ma aj andası  i l e yer  deği ştir mekt e ol duğunu vur gul ar 

( MVRDV, 1998).  Metropol  yaşamı nı n kar maşası  i çi nde ai l e bi reyl eri ni n kar şıl aş ma 

ruti nl eri  de kırıl mı ş,  bi r  araya gel me pr ogr aml arı,  si st emi n büt ününden kaynakl anan 

et kenl erl e, alışkanl ı k durumundan ol asılık dur umuna dönüş meye başl amı ştır.  

Bu dönüşümde gündeli k yaşamı n ai l eye t aşı dı ğı  veri  yı ğı nl arı nı n dı şı nda,  ai l eni n de 

kendi  i çi nde hi yer arşi k, önceden payl aşıl mı ş roll er  üzeri ne kur ul u yapı sı nı  t er k 

et meye başl amı ş ol ması  da et kili  ol makt adır.  Çocuksuz çi ftl er  veya yal nız yaşayan 

bi reyl eri n yanı  sıra,  t anıdı k çeki rdek ail e ol uşt uran çocukl u evli  çi ftl eri n de ai l e i çi  

roll eri  bi r  kal ı p ol makt an çı k makt adır.  Erkeği n maddi  sor uml ukl arı,  kadı nı n i se ev i çi  

sor uml ul ukl arı  al dı ğı  görev dağılı mı  gi der ek yok ol makt adır.  Ail e artı k bel irli  bi r 

t anı mı  ol an ve si st emi n i çi ne gi ren bi reyl eri n kendil eri ni  bu t anı ma uyarl adığı  kal ı p bi r 

or gani zasyon değil di r,  aksi ne her  kur ul uşunda kendi  bi reyl eri ni n koşulları na gör e 

f arklı ili şkil er barı ndıran bir bi rli kt eli ğe dönüş mekt edi r. 

Schumacher  basi t  çeki rdek ail e model i ni n kırıl dı ğı nı,  bugünün çi ft e yaşamı nı n 

gerçekl eri  ol ar ak i l k ve i ki nci  eşl er,  eski  kocal ar, yarı  kı z kar deşl er,  üvey babal ar, 

ebeveynl eri n söz konusu ol duğunu söyl er (+RAMTV, 2002).  

“ Ail el er,  si zden  nefret  edi yorum!  Kapal ı  pencer el er,  ki litli  kapıl ar,  kı skançça  kor unan 

mutl ul ukl ar.” Andr é Gi de ( Ril ey, 1999) 

Ai l e artı k kapal ı  bi r  kut u değil di r.  Metropol ün düzensi z düzeni ,  çeki rdek ai l e 

kavr amı nı  parçal amakt adır.  Bu par çal anma,  ai l e yapı sı nı  ort adan kal dıran bi r 
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par çal anma değil,  kendi  al t  çeki rdekl eri ni n aile çeki rdeği ne dahil  ol ma/ ayrıl ma 

kur gusunu esnekl eştirerek,  metropol  devi ni mi ni  kendi  yapı sı na dahil  eden yeni  bi r 

ail e t anı mı  yar at an bi r par çal anma,  bi r  patl amadır.  Artı k çeki rdek biri m bi reyi n 

kendi si di r  ve ai l eyi  ol uşt ur an çeki rdekl eri n her  bi ri,  bu bi r  ar aya gelişl eri  kendi  

gündeli k ser üveni  kapsamı nda pr ogr aml ar.  

3. 2.  İ ş Yaşa mı  

İş yaşamı  bi reyi n hayatını n öneml i  bi r  kı smı nı  ol uşt ur ur.  Özelli kl e söz konusu ol an 

met r opol  i nsanı  i se çal ı şma eyl emi  yaşamı n neredeyse t ama mı na yayılıp gündel i k 

yaşamı n di ğer  eyl eml erini  i stil a edebil mekt edi r.  Sür ekli  i şl eyen si st emi n dur madan 

çal ı şan bi reyl eri  bu devaml ı  çal ı şma hal i nde ol ma dur umunu gündeli k yaşaml arı na 

ent egr e et meye çal ı şırlar ken,  i ş yaşamı nı n kendi si  de kendi ni  bu yeni  dur uma 

adapt e et meye çal ışmaktadır. 

Bugünün çal ı şma i l kel eri ne gör e günün sabi t  saatl eri nde ofi st e bul unmak zor unl u 

değil di r,  asıl  ol an ür et i mdi r.  Bu i l ke doğr ult usunda hayat a geç mi ş bi rkaç i ş 

t anı mı ndan bahsedil ebilir ( Öy men, 2001; Yavuz, 1994): 

Esnek devi r  (fl exit our):  ki şi ye,  i şe başl amak ve bi tir mek i çi n saat  seçenekl eri  önerilir. 

Ki şi  bunl ar dan bi ri ni seçer. Her gün aynı saatl erde ofi st e çalı şır. 

Kayan zaman ( gli di ng time):  ki şi,  i şe başl ama ve bi tir me saatl eri ni  kendi ne gör e 

ayarl ar. Ama şi rketi n her gün i çi n t al ep etti ği sür eyi dol dur ur.  

Deği şen gün ( vari abl e day):  ki şi ni n haft anı n günl eri ne gör e çal ı şma sür el eri 

deği şkendi r. Ama ofi st e bul unması i çi n asgari bi r sür e belirl enmi ştir. 

Maksi mum esnekli k ( maxi fl ex):  ki şi ni n çal ı şma sür esi  de,  saatl eri  de esnekti r.  Ne 

kadar  sür ede ne i ş yapacağı,  kendi si  il e yönetim ar ası nda özel  bi r  sözl eş meyl e 

belirl eni r. 

Bu nokt ada Hei degger‟in medyaya ol an t epki si  hatırl anabilir.  Yaşama ve çal ı şma 

ar ası ndaki  bu ayrı msı zlık,  hi per-kapi t ali st  bi r dünyada,  sonsuz bi r i ş hayatı 

endi şesi ni  geti rebilir.  Yi ne de bi rçokl arı  i çi n bu dur um bazı  i kil eml eri n bi rbi rl eri ne 

yeni den ent egr e ol ması  r omanti k gör üşünü i f ade edebilir:  kamusal / özel , 

er keksi / kadı nsı,  har eket/i stirahat  ( Ri l ey, 1999).  Bu pot ansi yel  yeni den ent egr e ol ma 

dur uml arı nı n hi çbi ri dijit al devri m ol madan gerçekleşemez ( Ril ey, 1999).  
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Genelli kl e i ş yaşamı,  „ boş zaman‟  al t ernatifi yl e bi rli kt e anıl makt adır.  Bu kurguya gör e 

bi rey boş zamanı nı  i st edi ği  akti vit e i l e dol dur abilir,  bağl ı  ol duğu t ek şey çal ı şma 

saatl eri di r.  Oysa bugünün sür ekli  çal ı şan metr opol  i nsanı  i çi n çal ı şma saati  ve boş 

zaman ol ar ak i ki  ayrı  durumdan söz et mek mü mkün gör ünme mekt edi r.  Boş zaman 

artı k çal ı şma saatl eri ni n ar ası nda sı kı ştırıl mı ş ve bel ki  de yal nı zca onun veri mi ni  

artır mak ve t opl am süreyi  uzat mak i çi n ol uştur ul muş küçük mol al ardan i bar et 

ol makt adır.  Si st em sadece en i yi ni n varlı ğı nı  sür dür ebil di ği,  bi reyi n i kamet  eden 

değil, sağ kal mak i çi n mücadel e eden rol ünde olduğu bi r si st eme dönüşmüşt ür. 

İş yaşamı nı n bu baskı nlığı nda ofi s mekanı  da dönüşüme uğr amakt adır.  MVRDV 

(1998),  ofi s yaşamı nı n pek çok akti vit eyi  bi r  ar aya t opl ayan bi r  şemsi yeye 

dönüş mekt e ol duğunu söyl er.  

3. 3.  Bi reyselli k / Topl umsallı k / Topl umsal Bi reyselli k  

Topl umsal  yaşam,  si st eme i nsan f akt ör ü dahil  ol duğu andan i ti bar en kent i n i şl eyi şi ni  

öneml i  öl çüde et kil eyen bi r  ol uşumdur.  Bugünün metr opol ünde t opl um yaşamı  

gi der ek f arklı bi r ki mli k kazanmakt adır. 

Bi rey,  metropol ün ri t mi ni  yakal amaya çal ı şırken kendi si yl e bil e sür ekli  ol ar ak yeni  

başt an t anı ş makt ayken,  ail e ve çal ı şma yaşamı  gi bi  daha somut,  gerçel  ki şil er den 

ol uşan t opl um kesi tl erini n dı şı na çı ktı ğı nda kur duğu i li şkil eri n dönüşümü de 

kaçı nıl maz ol makt adır.  

Bi reyselli k ve t opl umsallık mevcut  i ki  f arklı  durum i se,  büt ünün i çi nde par çal arı n 

bi rbi rl eri ne değmeden,  ama yi ne de bi r bi rl eri nden kopmadan yaşadı kl arı t opl umsal  

bi reyselli k dur umu da bugünün metr opol ünde yeni  bi r  ili şki  bi çimi  ol ar ak 

t anı ml anabilir. 

Bi rey yerl eşi k hayat a geçer ek sabi t  bi r  t opl umun üyesi  ol muş,  yaşamı nı  t opl umsal  bi r 

ort ama t aşı mı ştır.  Metropol  i nsanı  bu t opl umsal lık i çi nde gi der ek yal nı zl aş makt a, 

kal abal ı ğı n ort ası nda i zole ve bi reysel  bi r hayat sürdür mekt edi r.  

“ Dünya sadece mat eryali st  bili mi n sağl adı ğı  t eknol oji k çözüml erl e,  ya  da  ekono mi yi  ve 

sosyal  ol uşumu  t ekr ar  ol uşt uracak  pol iti k ve  kül t ür el  deği şi ml erl e i yil eşti ril emez.  Bi rey  ol arak 

kendi mi zi  deği ştir meli yi z,  kavr ama,  hi sset me,  kar ar  ver me  ve  har eket e geç me 

mekani zma mı zı  geli ştir meli, daha  az  ben- mer kezli  ol mal ı yı z.  Bi r  t ar aft an f arklılığı, 

kar maşı klı ğı,  bağı msı zlı ğı,  düzensi zli ği  ve kaosu kabul  et mel i;  di ğer  t ar aft an t eori/ pratik, 

t ekil/çoğul,  sabi t/ har eketli,  doğa/ kül t ür,  hayvan/i nsan,  batı/ batı  ol mayan,  si yah/ beyaz, 
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erkek/ di şi  vs.  ayrı ml arı  dönüşt ür üp yeni den düzenl eyen bi r  ort ak  düzeni n varl ı ğı na da 

i nanmal ı yı z”. Seamon (1993a) 

Gel eneksel  Batı  f el sefesi  i nsan/ dünya,  vücut/akıl,  hi sset me/ bil me,  özne/ nesne, 

t eori/ prati k,  doğa/ kült ür ayrı mı  gözeti r.  Bu i kil eml er  i zol asyonu bi rli kt eli ğe, 

özell eştir meyi  genell eştirmeye,  „ şey‟l eri  sür eçl er e, maddeyi  r uha,  i ki nci  el  bil gi yi  il k el  

yaşanmı ş deneyi me baskı n hal e geti rir.  Dünyanın ve i nsan deneyi mi ni n büt ünl üğü 

parçal anmı ştır ( Seamon,  1993a).  

 “ Bi rey  geni ş  çevr el erdeki  zi hinsel  hayat  koşull arı nı,  karşılıklı  mesaf e ve  kayıt sı zlı ğı,  kendi  

bağı msı zlı ğı  üzeri ndeki  et ki si  bağl amı nda en  çok,  büyük kenti n kal abal ı ğı nda hi sseder. 

Çünkü  bedensel  yakı nl ık  ve  mekan  darlı ğı,  zi hi nsel  uzakl ığı  daha  da  gör ünür  kıl makt adır. 

Met r opol  kal abal ı ğı yl a kı yasl andı ğı nda,  i nsanı n kendi ni  böyl esi ne yal nı z,  böyl esi ne 

kaybol muş hi ssetti ği başka bi r yer yokt ur.” Si mmel  (2003) 

Bi reyl er  t opl ul uğunu bi r  ar ada t ut an en öneml i  fakt ör ün al t yapı  ol duğu söyl enebilir. 

Ayrı ca medya ve i l eti şi m ar açl arı nı n geli şmesi ni n de sosyal  ili şkil eri n bi reyi n 

yal nı zlı ğı na i ndi rgenmesi nde öneml i  r ol ü ol muşt ur.  Bugün mi l yonl arca i nsan 

bi rbi rl eri yl e i l eti şi m kur madan aynı  anda aynı  t elevi zyon pr ogr amı nı  seyret mekt edi r. 

Bi rey artı k yaşamı nı n geçti ği  çevr edeki  ol ayları  bil e pencer eden dı şarı  değil, 

t el evi zyondan i çeri bakarak t aki p et mekt edi r.  

“ Ti pi k  bi r  met r opol  i nsanı nı n i l i şkil eri  ve i şl eri,  genelli kl e çok çeşi tli  ve kar maşı ktır;  öyl e ki , 

veril en sözl er de ve  hi z metl erde  çok  sı kı  bi r  kesi nli k ol masa,  büt ün yapı  i çi nden çı kıl maz  bir 

kaosa dönüşebilir.  Her  şeyden önce,  met r opol de f arklı  çı karl ar a sahi p pek  çok  i nsan  bir 

ar aya gel mi şti r  ve bu  i nsanl ar,  i li şkil eri ni  ve i şl eri ni  son  der ece kar maşı k  bi r  or gani zma 

i çeri si nde büt ünl eşti r mek zor undadır.” Si mmel  (2003) 

Met r opol  yaşamı nı n bi rey üzeri nde çok i l gi nç et kil eri  ol abil mekt edi r.  Ör neği n kapal ı 

mekan korkusu ol ar ak t anı ml anan kl astrof obi,  ve açı k ya da sosyal  mekan kor kusu 

ol ar ak t anı ml anan agor afobi  metropol  hast alı kl arı dır  ( MVRDV, 1998 -  Hoevenaar s, 

Maas, 1996).  Güvensi z hi ssedil en büt ün mekanl ar  i nsanda bu korkuları  ort aya 

çı karır.  

Pozi syonl arı n sür ekli  deği şi mi  t opl umu bi r  gör ecelili kl er  dur umuna dönüşt ür ür  ve bu 

deği şi ml eri n t ek bi rli k öneri si nde t opl anmal arı  mü mkün değil di r  ( MVRDV, 1998 - 

Maas, 1996). Topl um çoğul  bi r ol uşumdur ve maksi mum der ecede f arklılık içeri r.  

Benzer  şekil de Si mmel  de t opl umsal  et kileşi ml eri n r astl antı sal  parçal arı yl a 

il gil enmekt edi r: 
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“ Her  gün,  her  saat,  böyl esi  i lmekl er  atılır,  ki mi  sökül ür,  yeni den atılır,  yeri ni  başkal arı na 

bırakır,  başka i l mekl erl e i ç  i çe geçer.  Topl umun  at oml arı  ar ası ndaki  et kil eşi m bur ada  yat ar  – 

ancak  r uha bakan bi r  mi kr oskopl a gör ül ebil ecek  et kil eşi ml erdi r  bunl ar.  Gözümüzün  önünde 

cer eyan eden,  a ma  bi r  o  kadar anl aşıl maz  ol an t opl um hayatını n,  aynı  anda he m ol ağanüstü 

bi r  dayanı klılı ğa he m de  esnekli ğe,  hem muazzam bi r  renklili ğe he m de  uyu ma  sahi p 

unsurl arı dır onl ar.” Si mmel  (2003)  

Bi reyi n,  gi der ek belirsi zleşen t opl uml a kur duğu i li şkil er  çok çeşi tli dir  ve standart  bi r 

dur um t anı ml amak ger ekme mekt edi r.  Ör neği n,  uyuma eyl emi  t opl umun i çinde değil, 

kendi  mahr emi yet  al anında ger çekl eşen bi r  eyl em ol ar ak t anı ml andı ğı ndan,  evsi z 

i nsan,  ya da Mac Donal d ( 1996)‟ı n t anı mı yl a “cit y sl eeper”,  st andart  dı şı  bi rey ol ar ak 

kabul  edil mekt e,  hatt a onun bu „ sor un‟ una çözüml er  ar anmakt a,  kal acak yer 

sağl anmakt adır.  Oysa bu i nsanl ar  fi zi ksel  ol ar ak mahr emi yet  al anı  yar at ma i mkanl arı 

ol madı ğı  i çi n değil,  kent i n t ama mı nı  kendi  özel  al anl arı  gi bi  deneyi ml edi kl eri  i çi n 

böyl e yaşarl ar. 

“ Tüm yal nı z i nsanl ar ( All t he l onel y peopl e)  

Hepsi  ner eden geli rl er? ( Where do t hey all come from?)  

Tü m yal nı z i nsanl ar, ( All t he l onel y peopl e,) 

Hepsi  ner eye ai tl er? ( Wher e do t hey all bel ong?)”  

John Lennon & Paul  McCart ney ( MacDonal d, 1996). 

Topl umsal  bi reyselli k t opl u yaşamı n ol ağan kurgusu hali ne gel di kçe,  bi reyl eri  bi r 

ar aya geti ren or gani zasyonl ar  yapmak zorl aşmakt adır.  Çal ı şma saat l eri ni n bi l e 

bi reysel  ol duğu bu kur guda,  bi reyi n kendi  dı şı nda on ki şi yi  daha aynı  anda or gani ze 

edi p t akı m oyunu oynaması  i mkansı zl aş makt a,  al etli  ji mnasti k metropol  i nsanı nı n 

boş zaman akti vit esi ni  ol uşt ur makt adır.  Sosyal  i li şkil eri n dönüşümü boş zaman 

akti vit el eri ni  deği ştir mi ş, bi reysel  spor  gr up oyunl arı nı n önüne geç mi ş,  çocuk 

oyunl arı  bil gi sayarl a oynanmaya başl anmı ştır.  Rej i ndor p&Ko mpi er  kol ektif  zaman 

düzeni ni n bi reysel  zaman düzeni ne dönüşt üğünü,  herkesi n kendi  zamanı nı  kendi  

i hti yaçl arı na gör e düzenl edi ği ni söyl er ( MVRDV, 1998).  

Leach ( 1999),  Chri st opher  Lasch‟i n çağdaş kül t ürü „ narsi si zm kül t ürü‟  ol ar ak 

t anı ml adı ğı na deği ni r  ve cep t el ef onunun bu narsi st  dur umun bi r  öğesi  ol duğunu 

söyl er: 

“ Tr ende,  sokakt a ve  et r aft a,  gör ünmez,  sessi z  bi r  „ öt eki‟  il e gari p t ek  yönl ü konuş mal ar  yer 

al makt adır.” Leach ( 1999) 
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Bu senkr oni ze ol mayan eyl eml er  yı ğı nı nda bi reyleri n t opl uml a i li şki  kur abil mesi ni n 

yol u,  t opl umun bi reyl eri bi r  ar aya geti rerek ol uşan yeni  bi r  si st em ol arak değil, 

onl arı n bi reyselli kl eri ni  sür dür er ek di ğerl eri yl e il eti şi m kur ması nı  sağl ayan esnek bi r 

zemi n ol ar ak kabul  et mekl e mümkündür.  

3. 4.  Har eket ve Hı z 

Met r opol  i şl eyi şi ndeki  hız f akt ör ü,  büyük öl çekteki  kur guyu ol duğu kadar  küçük 

öl çekt eki yaşam kur gusunu da et kil er.  

“ Har eketi n kamusal  al ana hük metti ği  bi r  kentt e,  konuml anma  i hti yacı  artı k  kendi ni  

göst er mez.  „ Ner edeyi m?‟  sor usu,  kent  denil en üç  boyutl u bedende geçerli  bi r  sor u değil dir. 

Ta ma men  dol dur ul muş  mekanda yöneli m har eket e bağl ı dır.  Mutl ak  yöneli m gör eceli  bir 

yöneli me  dönüşür:  „ Ner eye gi di yor um?‟ .  Ar aba  veya metro i l e A‟ dan  B‟ ye gi den yol  

üzeri ndeyken yöneli m t ama men B‟ ye bağı ml ı dır.  Dür üst  ol mak  ger eki rse,  kent sel  yı ğı nda 

mutl ak  yöneli m mü mkün değil dir.  „ Ner edeyi m?‟ ,  „ Ner eye gi di yor um?‟ a dönmüşt ür.”   van 

Dor st ( MVRDV, 1998)  

Bi reyi n hı zı  ve kenti n hı zı  bi rbi rl eri ni  karşılıklı  ol ar ak et kil erl er.  Metropol  i nsanı  artı k 

sür ekli  har eket  hali ndedi r  ve bi r  yerl ere yeti şmeye çal ı şmakt adır.  Yaşam önce 

parçal ar a ayrıl mı ş,  sonra bu par çal ar  bi rbi rl eri nin i çi ne sı zar ak karı şmı ştır  ve i nsan 

bu gündeli k döngüyü aksat madan t aki p et meye çal ı şmakt adır.  Bu hı z çılgı nlı ğı  bi r 

nokt adan sonr a bi reyi n al gı sı nı  zayıfl atır  ve onu,  kendi si ni  dı ş dünyadan i zol e 

et meye çal ı şmak zor unda bırakır. 

“ Bı kkı nlık  –  bel ki  de  başka  hi çbi r  r uhsal  f enomen,  met ropoll e böyl esi ne dol aysı z  bi r  bağ 

t aşı maz.  Bı kkı nlı ğı n bi ri ncil  nedeni ,  si ni rl eri  uyar an bi rbi ri ne  zıt  unsurl arı n hı zl a deği şmesi, 

son der ece yoğun ve sı kı ştırılmı ş hal de ol ması dır.” Si mmel  (2003)  

“I şı k hı zı na geç mi ş  bu  gezegende büt ün ol ayl ar  eşzamanl ı dır.  El ektroni k  enf or masyon 

çevr esi nde büt ün ol ayl ar  eşzamanl ı dır.  Asl ı nda,  ı şı k hı zı nda gezegen,  şu  i çi nde 

bul unduğumuz odadan daha büyük değil di r.”  Marshall McLuhan ( Sal azar &Gausa, 1999).  

“ Dünyanı n,  di li n,  ci nsi yeti n,  bedeni n aşırı  der ecede sı vıl aştırıl ması nı  deneyi ml emekt eyi z:  her 

şeyi n dol ayl andırıl dı ğı,  t üm madde  ve  mekanl arı n medyadaki  t emsi ll eri yl e,  t üm bi çi ml erin 

enf or masyonl a ber aber  eri di ği  bi r  dur um.  Maddeden öze,  katılı kt an zerr e ve  çözül meye 

doğr u deği şi yor uz.” Lars Spuybr oek ( Sal azar &Gausa, 1999). 

Gündeli k yaşam öncel eri,  „ konut  – i ş – konut‟ a i ndi rgenebil ecek,  daha basi t, 

doğr usal ,  t ek yönl ü ve i zl enebilir  bi r  har eket  r ot ası  ol uşt ur makt aydı .  Bugünün 

devi ngen metr opol  yaşamı nda i se „ konut  – kr eş – kahval tı  i çi n kaf e – i ş – f ot okopi  

dükkanı  – küt üphane – ev i şi  – öğl e yemeği  – i ş – r est or an – si nema – kafe – konut‟   
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( MVRD, 1998)  gi bi  karışı k,  çok yönl ü,  kontrol  edi l emez r ot al ar  yar at ıl makt adır. 

Gündeli k yaşam artı k çok daha har eketli ve hı zlı dır. 

Bu çokl u har eket  kur gusunda bi reyi n har eket  et me i çeri ği  de deği ş mekt edi r. 

Met r opol  i nsanı  bili nçli  ve ner eye gi tti ği ni  bil me dur umdan,  or adan or aya  sür ükl enme 

ve r ot anı n ne zaman ve ne i l e böl ünüp yön deği ştireceği ni  bil eme me dur umuna 

geç mekt edi r. 

Del euze&Guatt ari  ( 1986) ,  göçebe ( nomad)  ve göçmen ( mi gr ant)  ar ası nda bi r  f arklılık 

t anı ml ar.  Buna gör e göçmen ( mi gr ant)  pr ensi p ol ar ak,  i ki nci  nokt a beli rsi z,  önceden 

sezil emez ol sa bil e,  bi r  nokt adan di ğeri ne har eket  eder.  Oysa göçebe (nomad)  bi r 

nokt adan di ğeri ne bi r  sonuç ve ger çek bi r  ger eklili k ol ar ak gi der;  ona gör e pr ensi pt e 

nokt al ar bi r yör ünge boyunca t ekr ar kur ul abilirl er.  

“ Göçebeni n ( nomad)  nokt al arı,  yoll arı  ya da  t opr ağı  yokt ur....  Eğer  göçebe ( nomad) 

t erit ori den kopuk  ol ar ak  t anıml anabili yorsa bu  t ama men,  göç mende ( mi gr ant)  ol duğu  gi bi, 

sonr adan t ekr ar  t erit ori  kazanma  dur umu  ol madı ğı  i çi ndi r.....  Aksi ne göçebeni n ( no mad) 

dur umunda,  t opr akl a i l i şki yi  sağl ayan  t erit ori den kopuşun kendi si di r,  bi r  yer de  göçebe 

(nomad), t erit ori den kopuş üzeri ne yeni den t erit ori kur ar.” Del euze&Guatt ari (1986)  

Met r opol  i nsanı,  çoğu zaman ner eye gi tti ği ni  bil meden,  or adan or aya sür ükl ener ek, 

ama asl ı nda si st emde var  ol uşunu da bu „ yer‟ sizli k üzeri nde t anı ml adı ğı ndan bu 

ser üvenden zevk al arak, har eket eder; yal nı zca har eket eder.  

Del euze&Guatt ari  ( 1986),  göçebe ( nomad)  davranı ş bi çi mi  ol ar ak har eket si zli k ve 

hı z,  kat at oni  ( dı ş ort aml a i l gi ni n kesil di ği  bi r  çeşi t  şi zof reni  belirti si)  ve üşüş me (r ush) 

t anı mı yapar.  

“ Hı z  ve  har eket  ar ası ndaki  ayrı m öne ml i di r:  bi r  har eket  çok  çabuk  ol abilir,  f akat  bu  ona  hı z 

ver mez;  bi r  hı z  çok  yavaş,  hatt a har eket si z  ol abilir,  ama  yi ne de  hı zdır....  Har eket,  „ t ek‟   

kabul  edil en bedeni n gör eceli kar akt eri ni  göst eri r;  hı z  i se t am t ersi ne,  parçal arı  ( at oml ar) 

uzayda küçük  boşl ukl ar  dol dur up boşal t an bedeni n mutl ak  kar akt eri ni  t eşkil  eder .” 

Del euze&Guatt ari (1986) 

3. 5.  İl eti şi m ve Medya 

İl eti şi m ve medya ar açları nı n gündeli k yaşamdaki  et ki nli ği  gün geçti kçe daha da 

art makt adır.  Metropol  i nsanı  artı k di z üst ü bil gisayarı  ve cep t el ef onuyl a her  an 

dünyanı n geri kal anı yl a bağl antı kur abil mekt edi r.  
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Tel evi zyon ve i nt er net  sayesi nde dünyanı n her hangi  bi r  nokt ası ndaki  bi l gi ye 

kol aylı kl a ul aşıl abil mekt edi r.  Bu çokl u bil gi  payl aşımı  i ş hayatı nı  da yeni den or gani ze 

et mekt edi r.  Coğr af yal ar ar ası  i ş gör üş mel eri  yapıl makt a,  gerçekt e var  ol mayan 

par al arl a borsal ar  i şl emekt edi r.  Bu dur um t üketi mi  de metr opol  hast alı ğı  denebi l ecek 

boyutl ara t aşı makt adır,  çünkü her  an ul aşıl abilir ol an enf or masyon ağı nın i çeri ği ne 

politi k ol ayl ar,  sosyal  ve kül t ürel  ili şkil er,  bili msel  ve ekonomi k bil gil er  kadar  t üketi me 

hi z met  eden r ekl aml ar  da dahil di r.  Metropol  i nsanı  i nt er neti  ve t el ef onu kul l anar ak 

çıl gı nca al ı şveri ş yapmakt a,  f at ur al arı nı  par a si mül asyonl arı yl a ( kr edi  kartı,  çek vb.) 

ödemekt edi r.  

“ Daha önceki  çevr esel  deği şiml eri n aksi ne,  el ektroni k  medya t am ve  ani  bi r  kül t ür,  değer  ve 

t avır  dönüşümü  t eşkil  eder.  Bu  ani  deği şi kli k,  yal nı zca kendi  di nami kl eri yl e düzel til ebil ecek 

büyük  bi r  acı  ve ki ml i k kaybına  neden ol ur.  Eğer  yeni  medyanı n neden ol duğu devri msel  

dönüşüml eri  anl arsak,  er ken davr anı p onl arı  kontrol  edebiliriz;  f akat  eğer  i çe dönük  bi li nçal tı 

transı mı zı sür dür ürsek, onl arı n köl esi ol uruz.” Marshall McLuhan ( Sal azar &Gausa, 1999) 

Günü müzde medya ve popül er  kül t ür  bi rbi rl eri ni  besl eyen ol gul ar dır.  Gör ünt ü ve 

i mgel er  met al aş mı ş,  moder n i nsan her  t ür  görünt üyü sadece gör mek i st eyer ek, 

üst eli k bu gör me edi mi nden de haz duyar ak satı n al maya koyul muşt ur  ( Tanyeli 

2003).  

Di ğer  t ar aft an,  metropol  i nsanı nı n her  t ürl ü bil gi ye kol ay ul aşı m i çi n ödedi ği  bedel , 

kendi si ni n kol ay ul aşıl abilirli ği di r.  Medya ve i l eti şi m ar açl arı  il e i nsan ar ası nda 

karşılıklı bi r gözetl eme / denetl eme mekani zması çal ı şmakt adır.  

“ Bu hi per-gerçek  dünya büt ün  varlı ğı mı za nüf uz  eder,  ve kendi si ni  ot ur ma  odal arı mı za 

sı zdırır.  Tel evi zyon bu  si mül asyon kül t ür ünün ni hai  canl anması dır,  sanal  bi r  dünyaya  açıl an 

sanal  bi r pencer edi r.” Leach (1999)  

Rej i ndor p&Ko mpi er,  bugün yaşam bi çi mi ni n dı ş dünyaya sunul an bi r  i maj  ol duğunu 

söyl er  ( MVRDV, 1998). Medya büt ün ev ve bahçe der gil eri yl e, t el evi zyon 

pr ogr aml arı yl a evi n nasıl gör ünmesi  ger ekti ği ni t anı ml amakt adır. 

3. 6.  Tüketi m 

Bi reyi n i çi nde yaşadı ğı t üketi m t opl umunda,  tüketil eni n yeri ne anı nda yeni si ni n 

gel mesi  duygusal  bağ eksi kli ği yar at makt adır. 

“ Di kkati mi zi  çek mek  i çi n yarışan nesne kal abalı ğı nı n,  bi ze bi r  şey  anl at mak  i çi n yaygara 

kopar an büt ün bi nal arı n sonucu ol ar ak  „ nesne  yor gunl uğu‟  ( obj ect  f ati gue)  mu  çeki yor uz? 
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Kütl esel  bi r  „ eşsi zli k deni zi ‟ nde bi reysel  nesne  var  ol mayı  bı rakır.”  Wi ny  Maas 

( MVRDV, 1998)  

Hi ght  „ mekan yağmacıl arı‟  kavr amı ndan bahseder.  Kent  konut undan,  banl iyöden ve 

hatt a her  yer de mevcut  ol an l oft  ti pol oji si nden sonr a “ wall paper”  nesli  kenti n 

kal ı ntıl arı  ar ası nda si nsi  si nsi  dol aş maya ve yeni  ti pol oj il er  koval amaya devam 

et mekt edi r.  “ Post-t ari h”  varlı ğı n r uti n deği şi mi  Ni etzsche‟ ni n saki n gevi ş geti ri cil eri ni 

(pl aci d cud-chewer s)  değil,  sadece mekan i şgal  et mekl e kal mayı p onu t üket en 

yağmacıl ar  yar at mı ştır.  Mekan yağmacıl arı  ne zaman ağl ayacakl arı nı, 

neşel enecekl eri ni,  sevi şecekl eri ni,  t er ör e bul aşacakl arı nı  göst er en r omanti k 

Hol l ywood çet el esi metropol ünde amaçsı zca dol aş makt adırl ar (+RAMTV, 2002). 

İ maj  f eti şi zmi  de bugün tüketi mi  besl eyen di ğer bir dur umdur. 

“ Bu,  bi r  ki t abı n kapağı yl a yar gıl anması  gi bi ,  her  şeyi n sadece gör ünüşl er  üzeri nden 

yar gıl andı ğı  bi r  deri nli ksi zli k kül t ür üdür.  Aynı  anda he m t r ajik,  hem de  anl amsı z,  moda  ve  i yi 

gör ünüşl eri n Bar bi e kül t ür üdür......  Dünya,  medyanı n gaz  verdi ği  bi r  gör ünüşl er  dünyası,  si ze 

son modayı  sat an a ma  çok  az  seçenek  sunan r ekl amı n ti cari  dünyası dır....  Tr endi  t aki p et. 

Modaya ayak uydur.” Leach (1999)  

Bi r  çeşi t  metropol  hast alığı na dönüşen t üketi m ol gusu,  bi reyi n dönüşüme açı k ve her 

dur uma uyum sağal amaya meyilli  yapı sı nı  dest ekl emekt e,  gündeli k yaşamı n t aki p 

edil emez haml el eri ni sürdür mesi ni sağl amakt adır. 

3. 7.  Böl üm Sonucu 

Böl ümde ail e yaşamı, i ş yaşamı,  bi reyselli k/t opl umsallık/t opl umsal  bi reyselli k, 

har eket  ve hı z,  il eti şi m ve medya,  t üketi m başl ı kları nda el e al ı ndı ğı  gi bi  bi rey,  kendi  

par ametrel eri ne gör e t anı ml adı ğı  gündeli k yaşam kur gusunu kendi  bel i rl edi ği 

rot al ar da sür dür meye çal ı şır.  Metropol ün sür ekli  deği şen ve i çi nde gezi nenl er e 

kendil eri ni  konuml andırabil ecekl eri  t anı ml ı  noktal ar  sunmayan ort amı nda geçen 

gündeli k yaşam,  bi rey öl çeği nden bakıl dı ğı nda da devi ngen yapı sı nı  korumakt adır. 

İçi nde yer  al dı ğı  si st eml eri n i şl eyi şi  deği şti kçe kendi  bi reysel  ser üveni ni  yeni  

dur uml ar a uyarl ayar ak t ekr ar  t ekr ar  ol uşt ur mak dur umunda ol an bi rey sosyal  

akti vit el erl e,  di ğer  bi reylerl e,  ve hatt a kendi si ne en yakı n üçüncü şahı sl ar  ol an 

ail esi yl e kur duğu i li şkileri  yeni den or gani ze et mekt edi r.  Kesi nti si z veri  akı şı nı n 

t üketi me dayal ı  ort amı nda bi reyi n al ı şkanl ı k ve bağl ılıkl arı nı  yeni den t anı ml aması 

sıra dı şı bi r dur um ol maktan çı kmakt a, bi r gündelik yaşam r uti ni ne dönüş mekt edi r. 
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4.  KONUT 

 “ Mi marlı ğı n t ama mı konut probl emi yl e renkl endi ril mi ştir.” Hel i on ( Ril ey, 1999) 

Konut,  i çi nde yer  al dı ğı yaşamsal  si st emde hem i nsanl a,  hem de si stemi n di ğer 

el emanl arı yl a kur duğu her  öl çekt e i li şki yl e t ek ve eşsi z bi r  mekandır.  Kelime  ol ar ak 

konut,  bi rey ya da ai l eyi  barı ndıran,  çadırdan saraya her  t ürl ü mesken ol abili r,  esas 

ol an i çer di ği yaşamdır. 

Ber nar d Edel man,  La Mai son de Kant  adl ı  kitabı nda i nsan ki mli ği nin evci men 

ol duğunu söyl er.  Kant  ve sonr ası nda Thomas Jefferson da konut u t opl um yaşamı nı n 

mer kezi ne koy muşt ur  (Ri l ey, 1999).  Konut  i nsan t ar afı ndan ol uşt ur ul an en yaygı n 

bi na ti pi di r  ( Özsoy, 1994).  Kapl adı ğı  haci m bakımı ndan en küçük bi ri m ol ması na 

karşı n anl am ve kül t ürel  i çeri k bakı mı ndan en geni ş bi ri mdi r.  Asl ı nda i çi nde 

barı ndırdı ğı  yaşamı n kapl adı ğı  hac me or anı  en büyük ol an mekan ol duğunu 

söyl emek daha doğr u ol ur.  Bur ada bahsedil en yaşam hem kul l anı cı,  hem de zaman 

açı sı ndan kesi nti si z bi r  sür eklili k i çeri r.   Üst eli k kull anı m sür eklili ği  sadece mekan 

içi n değil,  i sti sna dur uml ar  dı şı nda sadece konutun i çi nde yaşayanl arl a sınırlı  kal an 

sabi t  kull anı cı  i çi n de geçerli di r  ve bu i ki  yönl ü kull anı m sür eklili ği  konut  yaşamı nı 

ol uşt ur mada öneml i rol oynar.  

Bi rey ve çeki rdek ail e üzeri nden t anı ml andı ğı nda konut  hem en evr ensel  değerl eri 

yansıt an,  hem de sadece ki şi den ki şi ye değil, nesil den nesl e deği şen en öznel  

değerl eri  barı ndıran bi r  mekandır.  Aynı  anda hem bu kadar  nesnel ,  hem de son 

der ece öznel  ol an bel ki  de t ek mekan konutt ur.   „ Gel eneksel  konut‟  ti pol oji si ni n,  çatı 

bi çi ml eri ndeki  uf ak f arklar  dı şı nda,  Avr upa ve Ameri ka‟ da benzer  ol ar ak gel i şmesi  

bunun bi r kanıtı dır ( Ril ey,1999).  

Ri l ey ( 1999),  konut u hem mi marlı ğı n mevcut  dur umunun kol ektif  li deri, he m de 

gel ecekt eki  yöneli şi n haber ci si  ol ar ak t anı ml amakt adır.  Di ğer mekanl arl a 

karşıl aştırıl dı ğı nda daha st ati k bi r  yapı sı  ol masına r ağmen konut  yüzyıllar  boyunca 

çeşitli  deği şi kli kl erden geç mi ştir.  Ki mi  zaman gündeli k yaşamı n ger ekleri ne gör e 

şekill enen bu yapı,  ki mi  zaman da kendi  kur gusuyl a gündeli k yaşamı  belirl eyen bi r 

et ken ol muşt ur.  İl gi nç ol an nokt a konut  yaşamı nı n kapsam ve i çeri ği ndeki  
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deği şi ml er e or anl a fi zi ksel  kur guda meydana gel en deği şi mi n ol dukça az ol ması dır. 

Konut un geli şi mi ni  yönl endi ren sosyal  dur uml ar – mahr emi yet,  ev-i ş ayrı mı,  ail e, 

evcilli k – geç mi şt en bugüne,  özelli kl e de son 50 yıl da büyük öl çüde deği ş mi ştir 

( Ril ey, 1999). Buna karşın konut kur gusunda radi kal  bi r deği şi m ol duğu söyl enemez.  

Konut,  barı ndırdı ğı  özel  yaşam mahr emi yeti yl e deği şi me di rener ek,  örneği n okul  

gi bi,  bi r  kur um st at üsüne ul aş mı ştır.  Oysa f arkl ı  kull anı cıl arı n,  yaşaml arı nı n bi r 

dönemi nde i çi nden geçtikl eri  ve asıl  ol anı n kendi  devamı nı n sağl anması  ol an kur um 

zi hni yeti,  bugünün metropol ünde donanı mı  ve rot ası  t anı ml anamayan yaşaml arı 

barı ndıran ve bu yaşaml a şekill eni p var ol an konut ol gusuna uy ma makt adır.  

“ Konut,  „ model‟  st at üsünden „ nor m‟  st at üsüne geç mekt edi r  –  „ nor m‟  ür eti m ve  ar zu çi zgileri 

kesi şi mi nde beli rsi z ve  mani pül e edil ebilir  bi r  f or mül ,  beli rli  bi r  model den çok  daha esnek  ve 

akı şkan bi r üründür.” Decoi  Archi t ect s ( Sal azar &Gausa, 1999) 

Konut  kavr amı  deği şmekt edi r.  Bu deği şi m,  konut un i çi nde yer  al dığı  metropol  

ol gusuyl a ve kull anı cı sıyl a kur duğu i li şkil er,  bu i li şkil ere ver di ği  t epkiler,  ve bu 

deği şi m çıl gı nlı ğı nda varlı ğı nı  sür dür ebil mek i çin yaptı ğı  manevr al ar  ve yeni den 

t anı ml anan anl aml arı üzeri nden i ncel enebilir. 

4. 1.  Metr opol- Konut Kur gusunun Deği şi mi  

Konut,  i çi nde yer  al dı ğı çevr eden bağı msı z bi r kabuk ol ar ak düşünül me mel i di r. 

Kabuk,  kapsadı ğı  yaşamı n geti rdi ği  fi zi ksel  ve duygusal  i çeri kl er  kadar, al t  kümesi  

ol duğu çevr esel  si st eml e kur duğu i li şki  t ar afı ndan da t anı ml anır.  Doğanı n i çi nde, 

kendi  rit mi ni  kendi  belirl eyen bi r  konut un,  metropol  or gani z ması nı n çokl u ri t mi  

i çeri si nde yer  al an bi r  konutt an çok f arkl ı  ol duğu bi r  gerçektir.  Kal dı ki  bugün, 

uydukentl er,  doğa i çi ne gi zl enmi ş „ kaçamak‟  konutl ar  bil e metr opol  yaşamı na yeni  

al t ernatifl er  ol ar ak değil,  onun veril eri ne dayanıp karşı  dur uş ol uşt ur an,  negatif-

met r opol  yaşaml arı  ol arak karşı mı za çı k makt adır.  Ör neği n Coel acant h Ar chi t ect s 

t arafı ndan t asarl anan konut,  doğa i çi nde ol ma üzeri ne değil,  kent  yaşamı ndan kaçı p 

hi çbi r şey yapma ma üzeri ne kur ul muş aktif ol mayan bi r yaşam t anı ml ar ( Şekil 13).  
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Şekil 13. Kır Evi , Coel acant h Archi t ect s, Nausu Town, Tochi gi, Japonya, 1995- 96 ( Sal azar &Gausa, 1999) 

Konut un kur gusunu şeki ll eri nden bu çevr e i li şkileri,  metropol ün t anı msı zlı ğı nda ve 

yaşam bi çi ml eri ni n çeşi tlili ği nde f arklı  sonuçl ar  ort aya koy makt a,  konut  bu i li şkil er 

ağı na f arklı  ili şkil erl e kat ıl makt a,  her  i li şki  üzeri nden yeni den kur gul anmakt adır.  Bu 

döngünün geti rdi ği  dönüşüm,  konut un metr opol ün har eketi ne katılı mı, katılırken 

kendi ni  metropol e ne kadar  açtı ğı,  ona hangi  nokt al ardan değdi ği,  kendi  „i ç‟i  il e „ dı ş‟  

ar ası nda kur duğu ili şkil er üzeri nden i ncel enebilir.  

4. 1. 1. Metr opol Mobilitesi nde Konut  

İ nsanı n t opl ul uk i çi nde yaşamı  seç mesi yl e bi rli kt e konut  artı k bi r  si st emi n parçası 

ol muşt ur.  Göçebe yaşaml a başl ayan i kamet  serüveni  yerl eşi k yaşama geçi şl e f arklı 

konut  kur gul arı  geti r mi ş,  kent  ol gusuyl a daha da kökl enen bu yerl eşi k ol ma dur umu 

met r opol ün mobil  kar maşası nda t ekr ar  göçebe kur guya dönmeye başl amı ştır. 

Met r opol ün kendi  yerl eşi kli ği nde sür dür düğü göçebe yaşamda konut un dur umunu 

i ncel emeden önce bu döngüye kı saca göz at mak ve bugünkü dur uma ol uşt ur duğu 

veril eri gör mek yeri nde ol acaktır. 

Her  ne kadar  mi marlı k t ari hi  mi sti k ve soyl u i şl evl eri  ol an yapıl arl a,  t apı nakl arl a 

başl asa da,  mekanı n i lk ör nekl eri ni  il kel  barı nakl ar  ol uşt ur ur  ( Kr onenbur g, 1995). 

Öncel eri  tropi kal  i kli m yaşamı nda doğada var ol an mağar al ar  dı şı nda barı nağa 

i hti yaç duy mayan i nsanoğl u,  il k Buzul  Çağı  i l e bi rli kt e yaşamı nı  yeni den or gani ze 

et mek zor unda kal mı ş, akl ı nı  ve enerji si ni  yi yecek bul manı n yanı nda barı nak 

ol uşt ur mak i çi n de kull anmaya başl amı ştır.  Bu yeni  koşull ar  i nsan ırkı nı n Af ri ka‟ dan 
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Avr upa ve Asya‟ ya yayıl ması  ve böyl ece göçebe yaşamı n başl aması  sonucunu 

geti r mi ştir.  Tarı m kül t ürüne geçi şl e bi rli kt e t opl umun or gani zasyonunda öneml i  bi r 

deği şi kli k ol muş  ve kal ı cı yerl eşi k düzen ol uş muşt ur.  Kr onenbur g ( 1995)  bu dur umu, 

kal ı cı  t opl uml arı n kur ulması  ve i nsanl arı n vakti ni  ve enerji si ni  kal ı cı  ve sağl am 

strükt ürl er  ür et meye harcaması yl a,  r es mi  mi marl ık t ari hi ni n başl adı ğı  nokt a ol ar ak 

t anı ml amakl a bi rli kt e,  i nsanı n yerl eşi k hayat  yaşadı ğı  sür eden daha uzun sür el er 

göçebe hayatı  yaşamı ş ol duğunu vur gul ar.  Her  ne kadar  i l k barı nağı  doğanı n 

sağl adı ğı  mağar a ve ağaçl ar  ol sa da,  i nsanı n üretti ği  il k barı nak şüphesi z geçi ci di r. 

Bi r  t erit ori den di ğeri ne geçebil me yet eneği  erken dönem yaşamı nda göçebe i nsan 

i çi n ol dukça öneml i dir.  

“ Terit ori  i l e i li şki  yerl eşi k  düzenden daha  deri ndi r  çünkü göçebe sadece coğr af yadan 

geç mez, or ayı yaşar ve nüansları na alı cı ol mal ı dır.” Kr onenbur g (1995)  

Göçebe i nsan,  yaşamı nı  sür dür ürken barı nma i hti yacı nı  karşıl amak i çi n çeşi tli 

mekanl ar  ür et mi ştir.  Bu mekanl ar  bugünün geçi ci  yapıl arı nı  ol uşt ur an t aşı nabilir 

(port abl e),  yeni den yerleştiril ebilir  (rel ocat abl e), sökül üp t akıl abilir  ( demount abl e) 

yapıl ara t emel  ol uşt ur muşt ur.  Sökül üp t akıl abilir  mi mari ni n t emell eri  Kuzey Ameri ka 

kı zıl derilil eri ni n kull andı ğı  „ti pi‟,  Kuzey Af ri ka çöl l eri nde kull anıl an „ çadır‟,  Asya‟ da 

kull anıl an „ yurt‟ a dayanır ( Kr onenbur g, 1995).   

Har eket  i çi n kur gul anan ul aşı m si st eml eri  de mekanl arı n bu har eket e nasıl 

katıl dı ğı na dai r  bugüne yöneli k i puçl arı  ver mekt edi r.  İl k ul aşı m si st emi  sudan 

doğmuşt ur.  Ge mi l erl e yapıl an seyahatl er  uzadı kça gemi ci  gemi de yaşamaya geçi ş 

yapmı ştır.  Beli rli  sıra dı şı  dur uml ar da gemi ni n araç ol ma özelli kl eri  yaşama mekanı 

ol ma özelli kl eri ne t abi  ol muşt ur.  Dünyanı n bazı  böl gel eri nde su daha i yi  bir  yaşama 

al anı  ol uşt ur abilir.  Bu nedenl e,  sadece yaşama değil  çal ı şma mekanı  da yar at an 

yüzen ev pr ot oti pi  ol uş muşt ur.  Çi n‟i n dev yüzer  kentl eri nde ve Uzak Doğuda kayı kl ar 

bi rbi ri ne bağl anar ak sonsuz bi r yüzer pl atf or m oluşt ur ul ur ( Kr onenbur g, 1995).   

Tekerl ekli  ul aşı mı n pek çok bi çi mi  yüzyıll ardır  Avr upa ve Asya‟ da kull anıl makt adır, 

f akat  konut un ar açl a bi rl eştiril mesi  daha yeni  bi r  keşi ftir.  Her odot us „ Scyt hi an‟l arı 

evl er e değil  vagonl ar a sahi p ol ar ak t anı ml asa da,  onl ar  muht emel en vagonl arı n 

i çi nde uyumuyorl ar,  barınma ve di nl enme i çi n basi t  sökül ebilir  konutl ar  kuruyorl ardı. 

Zengi n seyyah,  konut u t ekerl ekli  ar açl a bi rl eştiren i l k ki şi di r.  17. yy da Kar di nal  

Ri cheli eu‟ nun yat ak odal ı bi r  at  ar abası;  Napol yon‟ un i se pi şi r me,  yeme,  di nl enme ve 

çal ı şma i mkanl arı  sunan bi r  sef er  ar abası  ol duğu bi li nmekt edi r  ( Kr onenbur g, 1995). 

Seyahat  uyku vagonl arı  18. yy da Gr and t our‟ a katıl an beyl er  i çi n geli ştirilmi ş,  f akat 
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il k gerçek kar avan 19. yy başı nda gezi ci  hayvanat  bahçesi  göst eri  oper atörl eri  i çi n 

ür etil mi ştir ( Kr onenbur g,1995).   

Göçebe yaşamı n konut a kazandırdı ğı  bu di nami z m,  kusursuz al t yapı  si st eml eri  ve 

vaat  etti ği  çeki ci  -  güvenl i  sosyal  yaşam i l e yerl eşi k yaşamı n mevcut  yaşama bi çi mi  

ol ar ak ort aya çı k ması  ile başka al anl ar a yönel mi ş,  konut  dur ağanl aştırıl mı ş ve bu 

dur ağanl ı k maksi mum der ecede si ndi ril mi ştir.  Oysa,  metropol  yaşamı nın geti rdi ği  

har eketlili k konut u bu dur ağanl ı ğı  hem fi zi ksel,  hem de i çeri k ol ar ak kır maya 

zorl amakt adır.  Metropol ün har eketi ni  i çi ne al ması  konut un çevr esi yl e i li şki  kur arken 

bi r  t ar aft an da kendi ni  ondan kurt arı p özgürl eştir mesi ni n par adoksal  dur umudur. 

„ Kuşatıl mı ş Konut‟  t emal ı Schi nkenchi ku Konut  Tasarı mı  Yarı şması  2001‟ i n kazanan 

pr oj esi  10m/ s hı zl a hareket  eden bi ri ml er den ol uşan bi r  ağ si st emi  öner mekt edi r 

( Şekil  14).  Veri  yakl aşmakt a ol an dur umdan çok mevcut  ol an dur umu t anı ml ar, 

bili nmeyen gel ecek bi zi mevcut baskıl ardan kurtar abilir.  

“ Bur ada pek  çok  i nsan  aynı  anda konuşuyor  ol ması na r ağmen  bu  si zi  et kil eyemez,  çünkü 

karı şmı ş  ve  ho moj eni ze ol muşl ar dır  ve bu  si ze hi çbi r  şey  i fade  et mez.  Bu  yüzden kendi ni zi 

doğaya açabilir ve di ğerl eri yl e dil edi ği ni z gi bi il eti şi m kur abilirsi ni z”. 10m/ s House 

 

Şekil 14. „ 10m/ s House‟   2001 (Japan Ar chit ect, 2002)  

Yi ne aynı  yarı şma i çi n geli ştiril en Akı şkan Konut  /  Gözenek Kent  ( The Li qui d House 

/  The Por ous Ci t y)  pr oj esi nde i se ( Şekil  15)  devi ngen metr opol  har eketi ni n konut a 

sı z ması  dur umu sadece konut un si st emi n büt ününe ent egr e ol ması nı 

kol ayl aştır makl a kal mayıp,  devi ni mde et ken ol an yoğunl uk ol gusuyl a da et kil eşi me 

gi r mekt edi r.  Bu akı şkan konutl ar  kenti  öneri si,  mekansal  yoğunl uğun i şl evsel  

yoğunl uğu i çer medi ği ni, her  şeyi n aynı  anda kull anıl ması nı n mü mkün ol madı ğı nı 

vur gul ar.  İ şl evsel  yoğunl uk gün i çi nde,  yıl  i çi nde,  pr ogr amı n karı şı mı na bağl ı  ol ar ak 
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deği şi r.  Konut un cam der i si  ger ekti ği  yer de ve zamanda kapatıl arak,  konutun kendi si  

il eti şi m kur an bi r  ar aca dönüşür.  Kull anıl madı ğı  zaman saf  camdır,  „ gör ünmez‟ di r  ve 

dol ayı sı yl a komşul arı na gör ünt ü,  güneş ve boşl uk veri r.  Kent  daha çok pr ogr am 

emebil en bi r  yapı ya kavuşur,  çünkü bi r  i şl ev orada ol madı ğı nda “ yok ol ur”.  Kenti  

kompaktl aşabilir yapan kent sel bi r “gözeneklili k” yar atılır.  

 

Şekil 15. Akı şkan Konut / Gözenek Kent (Li qui d House / The Por ous City), 2001(Japan Archi t ect, 2002)  

Wi ll y Mül l er  Ar cqui t ect o t ar afı ndan t asarl anan ve bi r  nevi  „ post-it‟  t anı ml ayan AD 1- 2-

3,  İ şgal  Strükt ürl eri  ( Struct ur es of  Occupati on)  ( Şekil 16)  pr oj esi nde i se st r ükt ürl er 

kentt eki  boş yerl ere veya yüzeyl er e yerl eştiril mekt e ve mi marlı ğı,  yokl uğunda yeri ne 

yerl eşene,  r ekl ama,  yeni den t anı ştır ma amacı  güdül mekt edi r.  Geçi ci  kull anı ml ar  i çi n 

ki ra bedeli  ödenen bu si st emde mül ki yet  kavr amı  da devr e dı şı  bırakıl mı ş,  konut un 

kaygan metr opol  zemi ninde konumu f arklıl aştırılmı ştır.  Konut  bur ada metr opol ün 

medya i çeri ği ne de katılmakt a,  i maj  dünyası na kabuğunu sar mal ayan rekl aml arl a 

eşli k et mekt edi r. 

“ Kent,  ti cari  veya si yasi  ol anl arı n yanı  sıra ki şi sel  ve  çoğul  i htirasl arı n da  kar şılıklı  deği şi mi ni  

ür et en, döv mel erl e kaplı bi r bedendi r.” Wi ll y Müll er Arcqui t ecto. ( Br ayer &Si monot, 2002) 
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Şekil  16.  AD 1- 2- 3,  İ şgal  St rükt ürl eri  ( Struct ur es  of  Occupati on),  Wi ll y  Mül l er  Ar cqui t ect o , Bar cel ona 

( Br ayer &Si monot, 2002)  

Met r opol  har eketi nde arabanı n geti rdi ği  mobil özgürl ük t artı şıl mazdır. Gündel i k 

yaşamda bu denli  et kili  ol an bu t eknol oji k beden pr ot ezi ni n konutl a kur duğu i li şki  i se 

ot opark-konut  bağl antı sından öt eye geç me mi ştir.  Ar aba bi r  nokt adan di ğer  bi r 

nokt aya ul aşı m sağl ayan bi r  ar aç ol manı n öt esi nde,  i ç ve dı ş ar ası nda geçi ş 

sağl ayan bi r  mekan ol arak kabul  edil ebilir  ve dur ağanl ı ğı nı  sür dür meye çal ı şan 

konut un metr opol e açıl an kapı sı,  büt ünden kopup si st eme katıl an bi r  konut  uzantı sı 

ol abilir ( Şekil 17, 18).  

      

Şekil 17, 18. Ar aba- Ev ( Car- House), Agence Fr ançoi s Sei gneur, 2000 ( Br ayer &Si monot , 2002) 
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Konut a metropol e sı zan uzantıl ar  ekl eme düşüncesi  daha da i l erl etil ebilir  ve konut un 

kendi si  dağılı p her  bi r  parçası yl a metr opol e sızabilir.  Metropol  yaşamı nı n bi rkaç 

dur ak nokt alı  çi zgi sel  r otal arı,  sayı sı z nokt ayı  bi rleştiren ağl ar a dönüşt ükçe,  en sabi t 

nokt a ol an konut un ağ i le i li şki si  kopmakt adır.  Konut  bu ağı n i çi ne yayıl arak dur ağan 

ol ma dur umunu t erk eder  ve gündeli k yaşam r ot ası nı n mer kezi nde ol mayı 

sür dür ebilir.  Konut  artı k yat ak odası ndan mutf ağa gi t meni n bi rkaç saat  al abil di ği, 

“belirsi z ol mayan bi r  adım at manı n mü mkün ol madı ğı ”  bi r  kur guyl a metropol e ayak 

uydur abil mekt edi r ( Şekil 19).  

 

Şekil 19. Dönüşt ür ül ebilir Kader Evl eri ( Reversi bl e Desti ny Housi ng), Ar akawa and Madeli ne Gi ns, New York 

Konut un yer den bağı msızl aşar ak,  bul unduğu noktayı  değil  de metr opol ün kendi si ni  

t erit ori  kabul  edi p bu durumun veril eri ne uyum sağl ayar ak kur gul anması  t erit ori den 

kopar ma ( det errit ori ali zat i on)  kavr amı nı  vur gul ar.  Bu kavr am her  ne kadar, bi r  t erit ori 

yar at ma düşüncesi yl e ort aya çı k mı ş ol an konutl a bağdaş maz gör ünse de,  asl ı nda 

onun metr opoll e i li şki sini  canl ı  t ut ar ak kendi  başı na bi r  t erit ori  ol ma dur umunu 

dest ekl emekt edi r.  Konut  yer  ol ar ak değil,  düşünce ol ar ak si st em i çeri si ndeki  

sür eklili ği ni  sağl amakt adır.  maO/ Emmeazer o St udi o d‟ Archi t ett ura,  h- Ouse pr oj esi  

il e kür esell eş me f enomeni  ve yeni  mekan-zaman koşull arı nı n geti rdi ği  yerel / kür esel , 

yakı n/ uzak,  maddesel / maddesel  ol mayan vb duruml arı  yor uml ar  ( Şekil  20).  h- Ouse 

konut  ve gi ysi  ar ası nda bi r  yer de dünyayı  keşf etmek  ve sonsuz peyzajl ar  yar at mak 

i çi n bi r araç ol arak t anı ml anmakt adır.  

“ Yer el  ve  kür esel  ar ası nda t ahmi n edi l emez  bi r  ekl em yeri  ol ar ak  konut,  hı zlı  deği şi ml ere 

ayak uydur abil ecek esnek bi r yer ol mal ı dır.” Pi erre Chabar d ( Br ayer &Si monot, 2002)  
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Şekil 20. h- Ouse, maO / emmeazero st udi o d‟ archit ett ur a, 2001 ( Br ayer &Si monot, 2002)  

Konut  i l e devi ngen metropol  har eketi  ar ası ndaki  bu i li şki  daha da i l erl etil ebilir,  ve 

konut  met r opol  kesi tl eri nin bi r  ar aya gel mesi yl e ol uşan bi r  mi ni - metropol  düzeneği ne 

dönüşebilir  ( Şekil  21, 22).  Öneri  bi r  masal  et ki si  ver mekt edi r.  Bi r  ev i st eyen ada m 

hayall eri ndeki  yeri  bul mak i çi n yol a çı kar.  Sonunda ser üveni  boyunca aşı k ol duğu 

yerl erden ol uşan,  kı vrılıp katl anan bi r  peyzaj  di zi si  kur ar:  „ peyzajl ar  peyzaj ı‟  ya da 

„ yerl er  yeri‟.  Peyzajl ar/ yerl er  arka ar kaya ekl eni rler  ve kentl e doğa ar asında yapay 

bi r coğr af ya ol arak „ göçebe şeri di‟ ve „ ekol oji k şerit‟ ol uşt ur url ar. 
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Şekil 21, 22. Par al oop Act ar Ar qui tect ur a, Pr ot ot ype, Rott erdam, Netherl ands, 2001( Br ayer &Si monot) 

4. 1. 2. Metr opol Yoğunl uğunda Konut  

Met r opol  yoğun bi r  ortamdır  ve metr opol ün devi ngen har eketi  bu yoğunl uğu, 

mol eküll eri n sür ekli  yer deği ştirdi ği  akı şkan bi r yoğunl uğa dönüşt ür ür. Yoğunl uk 

konut un metropol  i çi ndeki kur gusunu t anı ml ayan bi r et kendi r.  

Yoğunl uk ve t opl ul uk konul arı  bi rbi rl eri yl e ili şkili di r.  Fader  ( 2000)  yoğunl uğun 

t opl ul uk ve güvenli k geti rdi ği ni,  t opl ul uk vur gusunun i nsanl arı n yüksek yoğunl ukl ar da 

rahat et mesi  i çi n belirl eyici  bi r araç ol duğunu söyler.  

MVRDV t ar afı ndan t asarl anan WoZoCo yoğunl uğa bi r  çözüm önerisi  ol ar ak 

t anı ml anabilir ( Şekil 23, 24). 

      

Şekil 23, 24. WoZoCo, MVRDV, Amst er dam, 1997 ( A. Özsoy arşi vi ) 
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Met r opol  yoğunl uğunda konut  kendi  doğa parçası nı  i çi ne al makt adır  ( Şekil  25). 

MVRDV‟ ni n 3D Gar den pr oj esi  ofi sl er  ve dai rel erden ol uş makt adır.  Br ayer &Si monot 

(2002)‟ un “ Babil‟i n as ma bahçel eri yl e başl ayan t ari he yeni  bi r  ek”  ol ar ak t anı ml adı ğı 

pr oj ede dai rel er ve bahçel er üst üst e çakı ştırıl mı ştır. 

 

Şekil 25. Üç Boyutl u Bahçe ( 3D Gar den), MVRDV, Hengel o, Net herlands, 2000 ( Br ayer &Si monot, 2002) 

Ke mpe&Thill  ( 2002),  21.  yüzyılı n konut unu kent  i çi nde bi r  parça boşl uk ol ar ak 

t anı ml ar. Veril en boş al anl ar da i nsanl ar kendi  konutl arı nı ol uşt ur abilirl er ( Şekil 26).  

 

Şekil 26. Konut Bl oğu, At eli er Kepme Thill, Aomori, Japan, 2002 ( a+t , densi t y II, 2002) 
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Konut  bi ri ml eri ni n üst  üst e yı ğıl ması yl a ol uşan kur guya ofi sl er,  ti cari  mekanl ar  ve 

kamusal  al anl ar  da dahil ol duğunda sı kı ştırıl mı ş bi r  kent  parçası  ort aya çıkmakt adır 

( Şekil 27).  

       

Şekil 27. Sil odam, MVRDV, Amst erdam, 2002 ( A. Özsoy arşi vi  ; L‟ archi t ect ur e d' auj our d' hui , 2002) 

Met r opol ün „ sür ekli  i ç mekan‟  kur gusu konut un bu yoğun doku i çi ndeki  dur umunu 

et kil emekt edi r.  „ İ ç‟i n bu sür eklili ği,  kilitl enen i ç mekanl arı n,  kenti  hem pl anda he m de 

kesitt e sür eklili ğe göt üren sonsuz bi r  di zi si  ol ar ak gör ül ebilir  ( Şekil  28).  Bi ri ni n 

hayatt a kal ma i mkan ve i st ekl eri ni  en i yi  sevi yeye geti r mek amacı yl a uzl aş mak 

zor unda ol duğu bu dur uml ar büt ünü öneri de „ Çi n bul macası‟ na benzetil mekt edi r. 

 

Şekil 28. Sür ekli İç Mekan ( The Conti nuous I nt eri or), Takanori Ikeda (Japan Archit ect, 2002)   

Met r opol  yoğunl uğunda konut  kur gusunda m2  ci nsi nden değerl eri  geçersi z kıl ar. 

Ar azi ni n gi der ek daha değerl endi ği  kent sel  ortamda konut  konuml andığı  nokt ayı 

kendi  kur gusuna gör e şekill endi reme mekt edi r.  Konut  kur gusu i çi n öngörül en ön ve 



 55 

arka bahçel er,  t er asl ar,  ver andal ar,  böl ünmüş odal ar,  büyük mekanl ar  vb.  metr opol  

dokusunda bul unabil en boşl ukt a ol uşt ur ul mak durumundadır ( Şekil 29). 

 

Şekil 29. Soli d 18, Cl aus En Kaan,  Haveneil and, Ij bur g ( a+t, densit y II, 2002) 

4. 1. 3. Metr opol – Konut Sı nır Kur gusunun Deği şi mi  

Konut  metropol ün hı zına yeti şmeye ve devi ngen yoğunl ukt a yeri ni  bul maya 

çal ı şırken artı k sadece onunl a bi rli kt e har eket  et mekl e yeti nme mekt edi r.  Bu 

et kil eşi mli  ili şki de metropol  konut a,  konut  metr opol e sı zarken,  bi rbi rl eri ni  ol uşt ur up 

dönüşt ür ürken ar al arı ndaki  sı nırl ar  da yeni den t anı ml anmaya,  t anı msızl aş maya 

başl amakt adır. 

Konut,  i ç ve dı ş ar ası ndaki  ayrı m söz konusu ol duğunda en hassas mekan ol ar ak 

ort aya çı k makt adır.  Bu seçi ci  geçi rgen kabuk dı şarı ya,  özelli kl e metropol  gi bi  sür ekli 

ol ar ak deği şen ve aşi nal ık der ecesi  hi çbi r  zaman sıfır  nokt ası nı n üzeri ne çıkamayan 

„ dı şarı‟ ya,  keski n sı nırl ar koy maya kal kı şmakt a,  f akat  bunu yaptı ğı  anda si st emi n 

dı şı na fırl atıl dı ğı  i çi n sınırl arı nı  kendi  kendi ne erit mek zor unda kal maktadır.  Özel  

mekan ve kamusal  mekan artı k o kadar  da net  ayrıl ama makt a,  her  bi r  konut -

met r opol  ili şki si nde yeni den t anı ml anmakt adır. 

On yedi nci  yüzyıl a kadar konut,  i çi nde ai l eyi,  akr abal arı,  çal ı şanl arı  barı ndı ran büyük 

bi r  mekandı.  Bu büyük mekanda eşzamanl ı  ol arak bi rden f azl a yaşam var dı:  ail e ve 

i ş yaşamı  ( Ri l ey, 1999).  Spi ro Kost of  Ort açağ konut unun sadece ail e evi  ol madı ğı nı, 

aynı  zamanda bi r  i mal at yeri,  hesap dai resi,  depo ya da dükkan ol duğunu söyl er. 

Ort açağda adet a büyük bi r  hol den i bar et  ol an ve mobil ya ve eşyal arı n har eket  ve 

or gani zasyonuyl a mekanl aşan bu konut  i çi nde bi r  sosyal  yaşam barı ndır makt aydı. 

On yedi nci  yüzyıll a bi rli kt e burj uvanı n art an ekonomi k gücü konut u daha i çe kapal ı 
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bi r  hal e geti r mi ştir  ( Ril ey,1999).  On dokuzuncu yüzyıl a geli nene kadar  özel  konut  ve 

kamusal  dünya ar ası nda ayrı m gi tti kçe belirgi nleş mi ş,  keski nl eş mi ştir  (Ri l ey, 1999). 

Teknol oji ni n geli şi p yayılması  ve ni hayeti nde konut un i çi ne gi r mesi yl e konut -t opl um 

ili şki si  f arklı  bi r  boyut a gel di .  Wal t er  Benj ami n,  on dokuzuncu yüzyıl  konut unun 

kamusal  hayatt an ayrıl makl a kal mayı p,  kendi ni  ondan t ama men geri  çektiği ni  söyl er 

( Ril ey, 1999).  Bu yeni  durumda konut  dı ş dünyayl a artı k f arklı  bi r  ili şki  kur makt adır. 

Topl uml a i li şki  doğr udan kur ul an bi re bi r  ili şki  değil,  t el evi zyon,  r adyo vb.  t eknol oji 

ar acılı ğı yl a kur ul an dol aylı  bi r  ili şki di r.  Evi n i çi ne sızan t opl uma sı nır  çekilmi ş,  yeri ne 

bi rt akı m si mül asyonl ar  geti ril mi ştir.  Öncel eri  barı nma,  mahr emi yet  ve güvenl i k 

sağl ama i şl evl eri ni  yeri ne geti r mek amacı yl a fi ziksel  ol ar ak kur ul an konut  sı nırl arı 

artı k yaşamı n da sı nırl arı  ol maya başl amı ş,  i ç ve dı şı  sadece fi zi ksel  ol ar ak değil 

yaşamsal  ol arak da ayırmı ştır.  

Konut  pr oj el eri ndeki  en ci ddi  hat a,  kamusal  mekanı n ort aya yerl eştiril mesi  ve 

bi ri ml er e gi ri şi n bu al andan veril mesi di r  ( MacDonal d, 1996).  Bu yakl aşımda konut 

“sırtı nı  sokağa dönmekte”,  kull anı cı nı n büyük öl çüde mahr emi yet  kaybına neden 

ol makt adır.  Ayrı ca MacDonal d ( 1996)  neti cede çet el eri n mer kezdeki  mekanı, 

dol ayı sı yl a da kull anı cıları n evl eri ne gi ri şl eri ni  kontrol  al tı na al dı ğı nı  bel i rtir  ve 

gi ri şl eri n yaya kal dırı ml arı  üzeri nden veril mesi ni n güvenli ği  sağl amakl a kal mayı p, 

konut a mahr emi yet  ve bi r  pr oj eni n parçası  ol makt an çok  bağı msı z bi r  bi ri m ol ma 

hi ssi  sağl adı ğı nı  ekl er.  Ot oparkı n yeri nden konut un parsel  üzeri ndeki  konumuna 

kadar  t üm det ayl arı n özel  mekanı n kamusal  mekana t avrı nı  et kil edi ği ni  savunan 

Fader  ( 2000)  i se yeni  kent  kur gusuna gör e konut u sokağa yakl aştır manı n 

sosyall eş meyi  ve t opl um ol uşt ur mayı dest ekl edi ğini  söyl er. 

Mac Donal d ( 1996),  “ beni m ar ka bahçemde ol maz”  ( Not  I n My Back Yar d)   anl amı na 

gel en ve “ NI MBYi s m”  ol ar ak adl andırıl an,  konut  endüstri si ndeki  anti -demokr ati k bi r 

kavr amdan bahseder.  Bu düşünce ti car et/ konut  kar ma pr oj el eri  pr ot esto et mekt e, 

özeli  kamusal dan bu denli  sert  bi r  t ut uml a ayıran t avır,  kendi ni  dı şarı  aç maya 

çal ı şan konut düşüncesi yl e çatı şmakt adır.  

Di ğer  t ar aft an konut  kamusal  mekanl a yeni den ili şki  kur maya çal ı şmakta,  metropol  

yaşamı nı n kendi si ni  kuşat ması na,  büt ün yüzeyleri yl e kendi si ne dokunması na i zi n 

ver mekt edi r ( Şekil 30, 31).  
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Şekil 30, 31. Cor ner St udy, Mi nifi e Ni xon, Mel bour ne, Australi a, 2001 ( Br ayer &Si monot, 2002)     

“ Bel ki  de  konut  ür eti mi nde en  büyük  deği şi m t opl umsal  al anı n yeni den uyandırıl ması nda 

yatı yor.....  Bu  yenil enme en  kür esel den –  ör neği n,  kamusal  bi r  bi nanı n 

konuml andırıl ması ndaki  semboli zm –  t eknol oji k ol ar ak  en  sı nırlı  ol ana –  i tf ai ye ar acı nın 

geçebil eceği  mi ni mu m sokak geni şli ği – kadar yayılı yor”. Fader (2000) 

Konut  ve ti car et  kull anıml arı nı n i li şkil endi ril mesi  ot o bağı ml ılı ğı nı  azal t ma a macı na 

dayanır  (transit-ori ent ed devel opment)  ( Fader, 2000).  Pek çok yeni  kent  mer kezi ni n 

t ama ml ayı cı  el emanı  yaşama/ çal ı şma konut udur.  Yaşama/ çal ı şma t eri mi  şi mdi , 

eski den kull anıl an „ dükkan üst ünde yaşamak‟  yeri ne kull anıl makt adır.  Bugünkü 

kull anı mı nda dükkan sadece ti car et  yeri  ol ar ak deği l,  aynı  zamanda prof esyonel  

ofi sl er,  hi zmet  i şl eri, ve hatt a t eknol oji  t abanl ı  i şl er  ol ar ak daha geni ş 

t anı ml anmakt adır (Fader,2000).  

Bugünün konut u,  kamusal  al anl a kur duğu fi zi ksel  yakı nl aş manı n dı şı nda,  i ç ve dı ş 

ar ası nda i maj  ve bil gi  akı şı  il e daha “ geçi ri ml i”  bi r  yapı dır.  Hei degger  ( 1971), 

keli mel eri n ve i majl arı n bu el ektroni k akı şı nı n bi zi m nesne ve ol ayl arl a ol an t emel  

ili şki mi zi,  mesaf emi zi  belirl edi ği ni  söyl er,  ve yi r mi nci  yüzyılı n i ki nci  yarı sında konut 

ve medya ar ası ndaki  i li şki yi  „ mesaf esi zli k‟  ol arak t anı ml ar.  Ayrı ca „ uzakt anl ı k‟ 

(remot eness)  kavr amı nı  ort aya koyan Hei degger  ( 1962),  bugünün koşul l arı nı n 

ger ektirdi ği  gi bi ,  yaşaml arı mı z hı z kazandı kça uzakt an kumanda et me/ edil meye 

yönel di ği mi zi  söyl er.  Hei degger  ( 1971)  mesaf esi zli ği  konut  yaşamı  i çi n bi r  t ehdi t 

ol ar ak gör ür,  f akat  bu mesaf esi zli k artı k bi r  çeşit  ort ak mekana dönüş müştür,  ger çek 

ve sanal  arası ndaki ayrım üzeri ne ort ak bi r f arkı ndal ı k ol uş muşt ur.  

 “ Yi r mi nci  yüzyılı n seyri nde,  özel  bi r  i ç  mekan ve  ka musal  dı ş  al anı n mutl ak  antit ezi  ol arak 

konut  fi kri  gi t  gi de yı kıl mı ştır.  Tel egörsel  ve  el ektroni k  medyanı n geli şi mi  konut u dı ş  dünyaya 

geçi ri mli hal e geti r mi şti r.” Pi erre Chabar d ( Br ayer &Si monot, 2002)  
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“ Büt ün dünya bi zi m evi mi z hali ne gel mi ştir” di yen Dagmar  Ri chter  St udi o, 

Do mesti CI TY pr oj esi nde konut  ve kamusal  mekan ar ası nda yeni  bi r  ili şki  

t anı ml amaya çal ı şmakt adır  ( Şekil  32, 32, 34).  Bu pr oj e kur gusunda konut, genel  bi r 

domesti k kur gu i çi nde,  her  bi ri  kenti n ve dünyanın,  gerçek ve sanal ı n üst  üst e düşen 

büt ünl üğünü yeni den t anı ml ayan yer el bi rer nokt a ol arak t anı ml anmakt adır.  

“ Konut un medya t eşhi ri  eğili mi  i çi nden çı kıl maz  bi r  bi çi mde,  „ar aba,  uçak,  t el ef on ve  i nt er net 

il e şebekel eşen do mesti k deneyi ml erl e ör ül müş  açı k  bi r  mahremi yet  al anı‟ na dönüş müş  ol an 

kamusal  al anı n özell eşti ril mesi ne doğr u bi r  har eketi  de  ber aberi nde geti r mi şti r.  “  Pi erre 

Chabar d ( Br ayer &Si monot, 2002)  

Dünyanı n özell eştiril mesi ne dayanan yeni  domest i k kur guya uygun bu konut  – ya da 

anti -konut  – t anı mı,  rest or anda yemek yemek,  ot el de uyumak vb.  dı şarı ya 

yönl endi ril ebil ecek büt ün i şl evl er den arı nmı ş;  bi reysel  bi r  ki mli k ve ger çekli ği n özel  

bi r  versi yonunu kur mak i çi n eşsi z,  öznel  bi r  ort amdan i bar et  kal mı ştır 

( Br ayer &Si monot, 2002).  

 

                                    

Şekil 32, 33, 34. domesti CI TY, Dagmar Ri cht er St udi o, 2000 ( Br ayer &Si monot, 2002)    
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Ka musal  ve özel  al anl arı n aynıl aştırıl ması  ve enfor masyon,  i maj  ve i şaret  f azl alı ğı 

konut un bi r  sı ğı nak,  kent sel  ar dı şı klı kl ar  süreci nde bi r  sessi zli k anı  ol ar ak 

gör ül mesi ne neden ol ur  (Br ayer &Si monot,  2002).  Konut  bi reyl ere kentt en çeki l me ve 

kendi  i ç mekanl arı nı  -  i ç mekan i çeri de ol ma dur umu anl amı nda kull anıl mamakt adır  - 

deneyi ml eme i mkanı vermel i di r.  

“İ çeri si  bi zi m bul unduğumuz  yer di r;  dı şarı sı  başka  yer.”  Jacques  Moussafir  

( Br ayer &Si monot, 2002).     

Hi r onori  Mat subar a‟ nı n Sür ekli  Konut  ( The Conti nuous Resi dence)  ( Şekil  35)  öneri si, 

t ekr arl ayan konutl arı  ol abil ecek en son yer e kadar  yan yana koyar ak yat ak 

odal arı yl a,  yemek odal arıyl a,  gi ri ş holl eri yl e sonsuz zemi nl er  ol uşt ur makt adır.  Bu 

nokt ada kol ektif  yat ak odası ndan,  kol ektif  yemek odası ndan,  kol ektif  gi ri ş 

mekanı ndan bahset meye başl amak mü mkündür:  bi rli kt e uyumak,  bi rli kt e yemek, 

bi rli kt e i çeri  gi r mek.  Kol ektif  bi r  domesti k davranı ş ol uşur  ve bu yeni  dur umun 

korkut ucu mu yoksa çağdaş pr ati ği  yeni den düşünmek i çi n cesar et  veri ci  mi  

ol duğunu söyl emek mü mkün değil di r. 

 

Şekil 35. Sür ekli Konut ( The Continuous Resi dence), Hi ronori Mat subar a (Japan Archi t ect, 2002)     

Seçi ci  geçi rgen konut,  dışarı yl a ol an i li şki ni n kendi  sı nırl arı nı  zorl adı ğı nı  hi sseder se 

t ekr ar  i çi ne kapanabilir,  kendi ni  si st em i çeri si nde kamufl e eder ek gör ünmez kıl abilir 

( Şekil 36, 37). 
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Şekil 36, 37. Kamufl aj Evi ( Camouf l age House), Dougl as Gar of al o, Chi cago, USA, 1991     

Konut un kamusal  mekanl a kur duğu i li şki ni n döngüsel  bi r  i şl eyi şi  ol duğu söyl enebilir. 

Öncel eri  kendi ni  dı şarı ya t ama men kapat an konut,  kamusal  mekanl a et kil eşi me 

geçti kçe sı nırl arı nı  yumuşat makt a,  kamusal  mekana katılırken onun da kendi  i çi ne 

sı z ması na i zi n ver mekt edi r.  Bu karşılıklı  akı şkan geçi rgenli k arttıkça kamusal  mekan 

ve özel  konut  mekanı  bi rbi ri ne dönüş mekt e,  aynılaş makt adır.  Aynıl aş manı n sı nırl arı 

zorl anmaya başl adı ğı nda konut  kendi ni  t ekr ar kapat makt a,  döngü bu dengel er 

kur gusunda devam et mekt edi r.  

4. 2.  Konut un İ ç Kur gusunun Deği şi mi  

Konut  i çi nde yer  al dı ğı si st emi n veril eri ne göre yeni den ol uşurken,  kendi  i çi nde 

barı ndırdı ğı  yaşamdan da eşzamanl ı  ol ar ak veril er  yüksel mekt edi r.  Ar al arı nda 

hi yer arşi k bi r  et ki -t epki  mekani z ması  bul unmadı ğı  daha önce de vur gul anan bu 

çokl u et kil eşi m ort amı nda,  metr opol  yaşamı  konut un si st em i çi ndeki  konumunu 

belirl erken kull anı cı sı na da veril er  yağdır makta,  bi rey si st emi n i çi nde kendi  

donanı mı nı  sür ekli  ol arak yeni den t anı ml arken konut a da sür ekli  yeni  veril er 

gi r mekt edi r.  Konut  kabuğunun i çi nde gerçekl eşen bu kur gu deği şi ml eri  kull anı cı nı n 

geçi rdi ği  deği şi m,  konut -kull anı cı  ar ası ndaki  et kil eşi mli  i li şki  ve konut un deği şen 

i çeri k ve i şl evl eri üzeri nden i ncel enebilir. 

4. 2. 1. Kull anı cı İli şkil eri ni n Deği şi mi   

Konut  ol gusu i ncel eni rken,  kull anı cı sı  il e başka hi çbi r  mekanı n kur madı ğı  kadar 

doğr udan,  sür ekli  ve kendi ne özgü bi r  ili şki  kur an eşsi z bi r  mekandan bahsedil di ği  

bi r  gerçekti r.  Bugünün met r opol  i nsanı nı n konut  i l e kur duğu i li şkil erde ev i çi  
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yaşamı ndaki  r oll eri n dönüşümünün yanı nda,  bi reyi n devi ngen metr opol  kur gusunda 

dai ma deği şken ol an pr ofili ni n dönüşümü de belirleyi ci ol makt adır.  

Kul l anı cıl ar  – „ ail e‟  kavramı yl a t ekill eştiril mi ş çoğull ar  – artı k j eneri k bi r domesti k 

ilişkil er  ağı nda yaşama makt adırl ar,  f akat  konut  hal a „ ail e‟ ni n mekanı dır.  Bu nokt ada 

konut  kabuğu al tı ndaki  far kl ı  ili şkil ere bak mak ve bunl arı n konut a et kil eri ni  gör mek 

ger ekli di r ( Şekil 38). 

         

Şekil 38. üç çocukl u çift – öğr enci – bekar erkek ve kedi si – yaşlı çift – bekar anne ve çocuğu (I aaC, 2004)  

Konut un barı ndırdı ğı  yaşam,  ner edeyse st andartl aş mı ş bi r  çeki rdek ail e üzeri nden 

kur ul urken daha t anı ml ı bi r  kur gudan söz edilebil mekt eydi .  Bu t anı ml ı  çeki rdek 

ail eni n t anı ml ı  r oll eri  konut  kur gusuna da yansı makt aydı.  Dı şarı daki  er kek ege men i ş 

yaşamı  ve sosyal  yaşama karşı  i çeri de kadı n i çi n özell eş mi ş bi r  ev i şi  ve ev i çi  

yaşamı  bul unmakt aydı.  Rybczynski  konut un ev i çi  yaşamı nı  kadı nı n al anı  ol ar ak 

t anı ml amakt a,  zat en var ol agel en bu ev i şi  yaşamı yl a i l gili  yeni  ol an durumun i se, 
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sosyal  yaşamı n t ama men konut un dı şı na çekil mesi  il e ev i çi  yaşamı n i zol e edil mesi  

ol duğunu vur gul amakt adır ( Ril ey, 1999). 

Ri l ey ( 1999),  müst akil konut un kökl eri ni n on yedi nci  yüzyıl  Avr upa‟ sı na ve 

kol onil erden ol uşan yeni  İ ngilt ere‟ ye uzandı ğı nı  ve bu ort aya çı kı şt a asıl  et keni n 

mi mari  dönüşüm değil,  mahr emi yet  kavr amı  ol duğunu söyl er.  Mahr emi yet  kavr amı 

gör eceli  ve zaman i çi nde deği şen bi r  kavr am ol agel mi ştir.  Fakat  konut  üzeri nden 

bakıl dı ğı nda bu kavr am başl angı çt an beri,  konut  saki nl eri ni  ve akti vit el eri ni  di ğer 

konutl ardan ve dı ş dünyadan ayır ma anl amı nı korumuşt ur.  

“ Son der ece „ adan mı ş‟  bi r  mekan ol ar ak  konut,  yakl aşı k  dört  yüz  yıl dır  ev  i çi  yaşamı n 

usull eri ni ol uşt ur mak ve konf orunu geli ştir mekt en sor uml udur ”. Ril ey (1999) 

Yüzyıll ar  boyunca kabul  gör mesi ne r ağmen,  konut un domesti k yaşamı na el eştiril er 

de ort aya çı k mı ştır.  Charl es Baudel ai re‟ ni n “fl àneur”u,  bul varl arı n kent  i nsanı  ve 

burj uva beyef endi si ni n antit ezi,  şaşırtıcı  bi r  bi çi mde,  „ ev i çi  yaşam‟  ol gusu i l e aynı  

zamanl ar da ort aya çı kmı ştır ( Ril ey, 1999). 

“  O kal abal ı kl arda yaşar  ...  Aşkı,  i şi,  gücü kal abal ı kl ardır.  Kusursuz  “fl àneur”  i çi n ...  ahal i nin 

ort a yeri ni,  har eketi n gel -git  nokt ası nı,  geli p geçi ci  i l e sonsuzun ar ası nı  mesken  t ut mak 

müt hi ş  bi r  keyi ftir.  Evden uzak  kal mak  a ma  her  yer de evi nde hi sset mek;  dünyanın 

mer kezi nde ol mak,  dünyayı  gözl emek,  a ma  dünyadan sakl ı kal mak  . ..  Gözl emci ,  her  yerde 

ki ml i ği ni gi zl eyer ek dol aş manı n t adı nı çı kar an bi r prensti r.” Baudel ai re ( Si mmel , 2003) 

Ai l edeki  kadı n fi gür ünün çal ı şma yaşamı na dahi l  ol ması,  çocuksuz çi ftl eri n 

ol uşt ur duğu ai l e ti pi ni n yaygı nl aş ması,  t ek ki şili k ail eni n ol uşumu;  „ ev hal kı‟ nı 

ol uşt ur an bu pr ofill eri n bi reysel  ol ar ak da deği şi m göst er en donanı ml arı ;  ve bu 

bi reyl eri n bi rbi rl eri yl e i li şkil eri ndeki  deği şi ml er  il e konut un i ç kur gusunun kal ı pl arı  da 

kırıl maya başl amı ştır. 

Ai l ede çocuk ol ma ması,  konut  kur gusunu öneml i  öl çüde et kil eyebil ecek bi r f akt ör dür. 

Ör neği n akusti k ve görsel  mahr emi yet,  özel  ve genel  mekanl arı n gel eneksel  

yukarı/ aşağı  ayrı m i htiyacı  ort adan kal kar  (Ri l ey, 1999).  Odal ar a böl ünmüş 

gel eneksel  konut  yeri ne açı k ve esnek ol an „ l oft‟  ti pi  konut  bu yeni  ail e yapı sı nda 

baskı n ol arak ort aya çı kabilir. 

Konut  i çi ndeki  ili şkil erde,  bugünün metr opol  yaşamı nı n geti rdi ği  deği şi m sür eci ne 

dek baskı nlı ğı nı  sür düren hi yer arşi,  Evans‟ ı n “ domesti k i ç mekanın bi ri ncil 

or gani zasyonel  mekanı ”  ol ar ak t anı ml adı ğı  kori dor un keşfi  il e başl amı ştır 

(+RAMTV, 2002)  
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“ Eğer  kori dor  19.  yy  ai l e yapı sı nı n spont ane ve  anoni m keşfi i se,  bugün ai l e dı şı  ( nonf ami ly) 

yapı sı i çi n mi mari keşif ne ol abilir?” +RAMTV ( 2002). 

Kori dor dan önce konut  mekanl arı  bi rbi rl eri ni n i çi nden geç mekt eyken,  kori dorl a 

bi rli kt e mekanl ar  bi rbi rl eri nden t ama men ayrıl mı ş,  kendi  mahr emi yetl eri ne sahi p ve 

bi r  omur gayl a bi rl eşen bağı msı z bi ri ml er e dönüşmüşl er di r.  Konut un eski  düzeni nde 

ebeveyni n kendi  odasına gi derken çocuğunun odası ndan geç mesi  ol ağan i ken 

bugün ebeveyn ve çocuk odası  t ama men ayrı  mekanl ar,  hatt a bazen ayrı  „ ev‟l erdi r 

( Şekil  39, 40).  Br asschaat  Konut u pr oj esi nde ebeveyn ve çocukl ar  i çi n kendi  yat ak 

odal arı  ve banyol arı nı n bul unduğu,  küçük avl ul arla hem bi rbi rl eri nden ayrılı p hem de 

bul uşan i ki „ dai re‟ t anı ml anmı ştır. 

   

Şekil 39, 40. Br asschaat Konut u, Xaveer de Geyt er Archit ect enbr eau,  Br asschaat, Bel gi um, 1992 ( Ril ey,1999). 

“ Moder n yaşamda  „ çocukl uk‟  ayrıl mı ş  bi r  dönemdi r  ve  burj uva ul usl ar  r omanti k  evlili kler 

sür dür mekt edi rl er.” (+RAMTV, 2002)  

Oysa bugünün metr opol  bi reyl eri  her  zaman bu kadar  „ romanti k‟  çi ftl er 

ol uşt ur mamakt adır.  Pr ofesyonel  bi r  çi ft  ve çocukl arı  i çi n t asarl anan Möbi us House 

( Şekil  41, 42),  i smi ni  kavramsal  şeması ndan al ır:  bi rbi ri ne sarıl mı ş i ki  pati ka pr ogr am, 

dol aşı m ve strükt ür ü di kişsi z ol ar ak ent egr e eder.  Möbi us bandı  t ek t ar aflı bi r  yüzey 

ol an,  „ çağdaş mi marlı kt a hi yer arşi k ol mayan,  di yal ekti k ol mayan düşünce bi çi mi ni n 

si mgesi  hali ne gel en mat emati ksel  bi r  model‟  ol arak t anı ml anmakt adır.  Mi marl ar a 

gör e konut un di yagr amı  “ dil den,  yor umdan ve anl amdan kurt arır.”  ( Ril ey, 1999). 

Konutt a yaşayan „ çift‟,  aynı  kabuk i çi nde bi rbi rl eri yl e hi ç karşıl aş madan yaşayabi l en 

„tek‟l ere dönüş me ol anağına sahi ptir. 
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Şekil  41, 42.  Möbi us  House,  UN St udi o  /  Van  Ber kel  & Bos.  Het  Gooi ,  The  Net herl ands,  1998. 

( Sal azar &Gausa, 1999). 

Konut  i çi  ili şkil eri n daha geçi rgen ol duğu kur gul ar da konut  da bu esnekli ğe ayak 

uydur ur.  Shi ger u Ban,  Çı pl ak Ev ( Naked House)  pr oj esi ni  mi ni mu m der ecede 

mahr emi yet  sağl ayar ak,  anne,  baba,  i ki  çocuk ve büyükanneden ol uşan ai l e 

üyel eri ni n bi rbi rl eri nden i zol e ol madı ğı,  herkese payl aşıl an bi r  at mosf er de,  bi r  ail e 

ort amı nda kendi  bi reysel  eyl eml eri ni  gerçekl eştirme özgürl üğü ver en bi r  konut  ol ar ak 

t anı ml ar.  Büt ün bi r  hac mi n i çi nde her  oda har eket  ettiril ebil mekt e ve ail e bi reyl eri ni n 

i st eği ne gör e or gani ze edil ebil mekt edi r ( Şekil 43,44). 

                     

Şekil 43, 44. Çı pl ak Ev ( Naked House), Shi ger u Ban, Tokyo, Japan, 2000 ( Br ayer &Si monot, 2002). 

Benzer  bi r  kur gu Ar chi  Medi a‟ nı n Boşanma Evi  ( Di vorce House)  pr oj esi nde de 

gör ül ebilir.  Konut un i ki  bi ri me – „ çeki rdek ail eni n uydul arı‟  -  ayrıl abil me dur umu, 



 65 

eyl eml eri  ve i nsanl arı  yeni den or gani ze et me ol anağı  veri r  ( Şekil  45, 46).  Mi marl ar 

bur adaki  kırıl manı n aslı nda bi r yeni den ür eti m ol duğunu söyl emekt edi rl er.  

     

Şekil 45, 46. Boşanma Evi  ( Di vorce House), Archi Medi a, Nor mandy,  Fr ansa, 2001 ( Br ayer &Si monot, 2002). 

İl eti şi msi zli k de bi r  il eti şim şekli dir  ve i l eti şi mi n kendi si  kadar  t anı ml ı dır.  Kull anı cıl arı n 

sabi t  ol madı ğı,  f arklı  duruml ar da f arklı  ki şil eri n kull anı cı  ol ar ak i çi nde yeri ni  al abil di ği, 

her  t ürl ü ev i çi  yaşam t anı ml aması nı n dı şarı da bırakıl dı ğı  bi r  kur gu da ort aya 

çı kabilir.  

Ost  /  Kutt ner  Konut u,  ası l  konutl arı  Vi rgi ni a‟ da ol an bi r  çi fti n ayak üst ü ( pi ed- á-t erre) 

kull anı m ve ar a sıra da i ş zi yar et çil eri ni n kull anımı  i çi n t asarl anmı ştır  ( Şekil  47, 48). 

Konutt a deği şen mahr emi yet  der ecel eri yl e üç t ane uyuma al anı  bul unmakt adır 

( Ril ey, 1999).  Böl ücü panell er  mekanı  bu hi yerarşi ye gör e düzenl erl er. Mi marl ar 

yat ak,  l avabo,  sof a,  r af  gi bi  gündeli k i ç mekan mobil yal arı nı n kesi t  pr ofill eri yl e 

el ektroni k ort amda oynayar ak,  gel eneksel  öl çül ere gör e kendi  deyi ml eri yl e 

“bili nmeyen ve t ahmi n edil mesi  i mkansı z”  bi çi ml er  yar at mı şl ardır.  Bu i şl eyi ş,  t ek bi r 

pr ogr amati k i şl evl e sı nırlandırıl mamı ş  nesnel er  ve al anl ar  ür et er ek,  “ mobilya,  mekan 

ve yüzey ar ası nda ol anaksı z /  hayali  (chi meri cal )  bi r  dur um”  yarat makt adır 

( Ril ey, 1999).  Sonuçt a ort aya çı kan strükt ürl ere bi r  ör nek – mi marl arın “ sent eti k 

t opogr af yal ar”  ol ar ak adl andırdı ğı  – nor mal de bi r yat ak odası  ve bi r  banyo ol ar ak 

düşünül ebil ecek mekanl arı n üst  üst e bi nmesi di r.  Konut  adet a gi zl enmi ş bi r  kur gudur 

ve mekandaki  ili şki der ecel eri ne gör e kendi ni gör ünür kıl makt adır.  
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Şekil 47, 48. Ost/ Kutt ner Konut u, Kol at an / Mac Donal d St udi o. New Yor k Ci ty, 1997 ( Sal azar &Gausa, 1999). 

Bi reyi n metr opol deki  gündeli k ser üveni  düşünül düğünde,  aynı  kabuğun i çi nde 

yaşadı ğı  di ğer  bi reyl erle – f or matı  ne kadar  deği şi rse deği şsi n „ ail e‟  – kur duğu 

il eti şi mi n deği şmesi  kaçınıl mazdır.  Ev i çi  yaşam bi reyl eri n yabancıl aş ması na t epki  

ver mekt edi r.  Har away mahr emi yet  mekanl arı nın çeki rdek sonr ası  “cybor g”  ai l eni n 

ebeveyn bağl ılı ğı  ( ödi p kompl eksi )  ol mayan yapısı yl a deği şti ği ni,  Benj ami n i se bu 

“cybor g”l ar  i çi n konutl ar t asarl amanı n sadece t emel  kavr aml arı  deği ştirmeyi  değil, 

aynı  zamanda onun i ç kur gusunu da deği ştirmeyi  ger ektirdi ği ni  söylemekt edi r 

(+RAMTV, 2002).  

Chri st opher  Hi ght  konut un Hei degger‟i n barışsever  al anı  ( paci fi c domai n) 

ol madı ğı nı,  daha çok bi r  deneme,  di si pli n,  ve hatta şi ddeti n kur naz bi çi ml eri ni n al anı 

ol duğunu söyl er  ( +RAMTV, 2002).  Böyl e bi r  ort amda bi rey nasıl  i kamet  edeceği ni  

öğr enmel i di r.  

4. 2. 2. İ çeri k / İ şl ev Deği şi mi  

En öneml i  kar akt eri sti ği  sür ekli  bi r  deği şi m ol an bugünün yaşamı nda,  bi rey-met r opol , 

met r opol -konut,  konut-bi rey i li şkil er  döngüsünde konut un i çeri ği ni n t anı msı zl aş ması 

kaçı nıl maz ol makt adır.  Yaşam bi çi mi ndeki  deği şi ml er  sonucu eyl eml erin bi rbi ri ni n 

i çi ne sı z ması  konut un da gör ünmez sı nırl arı nı  et ki l emi ş,  özelli kl e yaşama ve çal ı şma 

eyl eml eri ni n i ç i çe geç mesi yl e başl ayan bu çokl u eyl eml er  büt ünl üğü onun i çeri ği ni  

yeni den t anı ml amaya başl amı ştır.  

Özsoy  ( 1994)  konut un barı nma i şl evi,  yar arcı  i şl ev,  t anı ml ı  al an- gi zlili k i şl evi, 

si mgesel -kült ürel  i şl evi  ol duğunu beli rtir.  Bu i şl evl er  artı k bi rbi ri ni n i çine geçi p 

eri yer ek, gündeli k yaşamın veril eri yl e şekill enen yeni  t anı ml ar yar at makt adırl ar. 
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“ Kull anı cı  başı na  14 m
2
‟ li k bi r  i nsan hücr esi ,  maki ne çağı ndaki  yaşaml arı n çoğal ıp 

çi çekl enmesi ne göt ür ecek bi r  hesapl ama  pr ensi bi  sağl ayabilir.”  Le  Cor busi er 

( MacDonal d, 1996) 

Ameri can I nstit ut e of  Archi t ect s Foundati on t ar afı ndan geli ştiril en Konut  Tasarı mı 

Kontrol  Li st esi  ( Desi gn f or  Housi ng Checkli st)  konut  i çi n uygun oda büyükl üğü,  şekli 

ve öl çeği ;  dol aşı m kol aylığı;  mobi l ya yerl eşi m uygunl uğu;  görsel  mahr emi yet;  akusti k 

mahr emi yet;  yaşl ı  /  özürl ü eri şi mi ;  doğal  /  yapay ı şı k kalit esi;  doğal  haval andır ma; 

depol ama yet erlili ği;  bi ti rme ve mal zeme uygunl uğu;  t at mi n edi ci  t asarım det ayl arı; 

bi na si st eml eri ni n ent egr asyonu /  yet erlili ği;  genel deki  t opl am et ki  gi bi  krit erl er 

t anı ml ar  ( MacDonal d, 1996).  Bugünün metr opol ünde i se konut un i şl evsel li ği  il e il gili 

gündeme gel en belirsi z, genel  geçer  ol mayan,  dur uma özgü ol ar ak anlık ort aya 

çı kan ve si st eml eştiril emeyecek kadar  kı sa ömür l ü ol an krit erl er,  böyl e bir  „ kontrol 

li st esi‟ ol uş ma i hti mali ne yer ver me mekt edi r. 

Mac Donal d ( 1996)  kull anı cı n i hti yaç duyabi l eceği  t emel  ev i çi  donanı mı 

t anı ml amaya çal ı şır.  Buna gör e t emel  mobil ya i hti yacı  bi r  sof a yat ak,  bi r  yemek 

masası  ve i ki  sandal ye,  bi r  çek meceli  dol ap,  ve bi r  ki t aplı k /  r aft an ol uşur.  İ çi nde 

dol aşabil mek i çi n ger ekli al anl a bi rli kt e oda „ 196 squar e f eet‟  ti r.  Lavabosuz ( mutf ak 

l avabosunun kull anıl abileceği  öngör ül er ek),  ve t uval etl e duş ar ası nda 2- 3 f eet 

mesaf e bırakıl arak 7x3 f eet  l i k bi r  banyo yet erli  ol abil mekt edi r.  Oysa bugün konut 

i çi n böyl e st andart bi r i çeri k t anı ml amak mü mkün değil di r ( Şekil  49). 
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Şekil 49. Housi ng X- Ray, Laur a Cant ar ell a. (I aaC, 2004). 

Mac Donal d ( 1996)  mekana bi r  i şl ev at anması  ger ekti ği  fi kri nden kurt ulunabilirse, 

gel eneksel  anl amdaki  yat ak odal arı nı n t ama men ort adan kal dırıl abilir  veya 

azal tıl abilir  ol duğunu söyl er.  Fader  ( 2000)  i se,  zamanl a daha küçük,  r es mi  bi r  sal ona 

dönüşen ot ur ma odası nın,  bugün ort adan kal dırıl makt a ve yeri ne,  t emel  amacı 

çal ı şma,  okul  i çi n çal ı şma,  f at ur al arı  ödeme,  ya da t el ekomüni kasyon  kurma mekanı 

sağl amak ol an esnek odanı n geti ril mekt e ol duğunu söyl er.  Her  ne kadar  konutt aki  

deği şi mi  kabul  et se de,  bu deği şi kli kl er  var  ol an kur gu üzeri nden uf ak 

adapt asyonl arl a sağl anmaya çal ı şıl makt adır.  Oysa konut un i şl evsel  kur gusu 

dağıl makt adır.  

Lawr ence ( 1987),  odanın anoni m bi r  mekan ol madı ğı nı,  konut un di ğer odal arı  ve 

eyl eml eri  il e i li şkili  ol arak bi r  anl am ve i şl evl e dol dur ul duğunu söyl er. Kor osec-

Serf at y,  hi çbi r  odanı n et ki n der ecede nötr,  ya da t ama men anl amdan arı nmı ş 

ol maması na r ağmen,  “ yi ne de mekanl arı n art  ar da gel en anl aml arı nı  belirl eyen, 

kull anı m ve t emsil di yal ekti kl eri di r” der (Lawr ence,1987). 
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Artı k konut  „ odal ar  t opl ul uğu‟  değil di r.  Bu deği şime ör nek ol ar ak Mi ll brook Konut u 

göst eril ebilir ( Şekil 50). Bu konut „ üç boyutl u har eket al anı‟ ol arak çalı şmaktadır. 

          

Şekil  50.  Mi ll brook  Konut u  ( Mi ll brook  Resi dence),  Wi nka  Dubbel dam,  Ar chi - Tect oni cs,  Mi ll brook,  New Yor k,  1997 

( Ril ey, 1999) 

Sal azar  ve Gausa ( 1999)  konut u i ncel erken “i ç ( endo)”,  “ yakı n dı ş ( exo- near)”,  “ uzak 

dı ş” (exo-f ar) gi bi kat manl ardan söz eder. 

“İ ç”,  bi reyi n gerçekli ğe ver di ği  değeri,  davr anı ş model l eri ni  ve i radesi ni  t anı ml ar 

( Sal azar &Gausa, 1999).  Konut  bi r  “ kut u” dur,  bi r  pr ogr aml ar,  i hti yaçl ar  ve f ant ezil er 

ört üsüdür.  

“İ çe kapanı k  ve  mesaf eli  “kut u”dan  –  saf,  soyut  bi r  i kon –  kendi ne çar pan enf or nasyona karşı 

al ı cı  i nt er aktif  “ kut u”ya.  Geo metri k haci m ol ar ak  kut udan st rat eji k  di yagr am ol ar ak  kut uya. 

“ Nesne” den “ ar ayüz” e ….  Bi r  pr ogr am bi ri ktiri ci si  ol ar ak  mi marl ı kt an –  kapal ı  ya da  açı k, 

semboli k ya  da  soyut,  kayıt sız  ya  da  al ı cı  kont eynır  –  bi r  i leti  t opl ayı cı sı  ol ar ak  mi marl ı ğa. ” 

Sal azar &Gausa (1999) 

“ Yakı n dı ş”,  daha dı şsal ,  ama hal a yakı n ve el l e t ut ul abilir  bi r  boyut  t anı ml ar 

( Sal azar &Gausa, 1999).  Bu boyutt a konut  sadece bi r  mekan sı nırl ayı cısı  ol ar ak 

değil, t eknol oji i çi n ort am sağl ayı cı ol arak çalı şır.  

Buna benzer  bi r  t anı ml ama,  bi r  ort ak çal ı şma sonucu ort aya çı kan Medi a House 

pr oj esi nde de yapıl makt adır  ( Şekil  51).  Konut  artı k i çi nde yüzdüğü bi l gi  ağından ayrı, 

ona yal nı zca bi r  t akı m ara kabl ol arl a bağl anan bi r obj e değil,  bil gi  ağı nı n sar mal anı p 

kabukl aştırdı ğı  bi r  uzant ısı dır.  Konut,  metropol ün yeti şil emez hı zı nda bi l gi  akı şı nı 

i nsan bedeni ne t aşı yan di z üst ü bil gi sayarlar,  akıllı  ar abal ar  vb t eknol oji k 

pr ot ezl er den bi ri ne dönüş mekt edi r (I aaC, 2004). 
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Şekil 51. Konut- Bil gi sayar ili şki si. (I aaC, 2004). 

Hari ri &Hari ri  t ar afı ndan yeni  t eknol ojil eri n konuttaki  et ki si ni  göst er mek i çi n House 

Beautif ul  der gi si  i çi n t asarl anan Di jit al  Konut  (The Di git al  House)  da öneml i  bi r 

ör nekti r  ( Şekil  52, 53).  Bu pr oj ede Hari ri  ve Hari ri  ev yaşamı nı n mevcut  kur gusuna 

dijit al  ekl emel er  yapmakt an çok,  ili şki si z çal ışan moni t örl er  yeri ne et kil eşi mli 

yüzeyl erl e,  bedeni n bi r  uzantı sı  ol ar ak konut  kavr amı nı  geli ştir meye çal ış mı şl ardır. 

Bi l gi akı şı nı sağl ayan konut aynı zamanda aklı n da uzantı sı dır ( Ril ey, 1999). 

                       

Şekil 52, 53. Dijit al Konut ( The Di gi t al House), Hari ri &Hari ri, 1998 ( Riley, 1999) 

Bu dönüşüml er  konut u,  sadece „ ail e‟ yi  barı ndıran bi r  ev i çi  kur gudan,  yaşamı n di ğer 

kesitl eri ni  de i çi ne al an daha kapsaml ı  bi r  kurguya göt ür mekt edi r.  Yaşama ve 

çal ı şma eyl eml eri ni n kopup bağl anar ak sür egel en i li şki si  konut  kur gusunu hep 

et kil emi ştir.  Fader  ( 2000),  1997‟ de 23 mi l yon i nsanı n,  en azı ndan yarı  zamanl ı 

ol ar ak,  evde çal ı ştı ğı nı, son yıll arda i se bu sayı da keski n bi r  artı ş bekl endi ği ni 

belirtir. 
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“ Bil gi sayar,  müşt eri yl e uzaktan  bağl antı  sağl ayan modem vb.  t eknol ojil er  i ş  yaşamı nı 

yeni den konut un i çi ne al mı ştır  ve  ort aya çı kan sonuç  ot urma  odası nı n ort ası nda ti cari  bi r 

gür ül t ü değil, bil gi akı şı nı n sessi z titreşi mi  ol muşt ur.” Ril ey (1999). 

On yedi nci  yüzyıl da,  çal ış ma mekanı ndan ayrıl ması yl a konut  il k def a sessi z,  saki n, 

t emi z ve daha huzurl u bi r  yer  hali ne gel mi şti  (Ri l ey, 1999).  Günümüzde bu ayrı m 

t ekr ar  ort adan kal kmı ş, çal ı şma ve yaşama ort aml arı  t ekr ar  üst  üst e gel mi ştir. 

Kür esell eş me/ evr ensell eş meni n de et ki si yl e çal ı şma saatl eri ni n eski si  kadar  sabi t  ve 

düzenli  ol madı ğı  bu yeni  dur umda konut  ve ofi s mekanl arı  ar ası ndaki  sı nırl ar 

belirsi zl eş mi ştir.  

Çal ı şma ve yaşam al anı  ol ar ak konut a ör nek ol ar ak Li pschut z/ Jones Konut u 

göst eril ebilir  ( Şekil  54, 55).  Bu konut  Wal l  Street  de çal ı şan bi r  çi ft  i çi n t asarl anmı ştır. 

Zamansı z mar ket  borsa i çi n ger eken zamansı z i ş yaşamı,  konut u dijit al  ekr anl arı yl a 

sar mı ştır.  Kull anı cıl ar  hem konut un f arklı  noktal arı ndan gör ül ebil en,  hem de bi ri 

uyurken di ğeri ni n onu r ahat sı z et meden çal ı şması na i mkan ver ecek kadar  ayrı  bi r 

dijit al  çal ı şma mekanı  t al ep et mi şl er di r.  Bu doğr ult uda çal ı şma odası  yat ak 

odası ndan i zol e,  ama aynı  zamanda da gör ünebilir  t asarl anmı ştır.  Böyl ece eşl er den 

bi ri çalı şırken uyuyan ki şiyi  rahat sı z et mez.  

                                  

Şekil 51, 52. Li pschut z/ Jones Konutu, Fr ank Lupo/ Dani el Rowen Architect s, New Yor k Ci t y, 1988  ( Ril ey,1999) 

Kr aml i ch Resi dence and Medi a Col l ecti on i se yi ne çal ı şma ve yaşamanı n bi rli kt e 

sür düğü,  f akat  çal ı şma al anı nı n f arklılı ğı ndan dol ayı  başka bi r  kur guda ol uşan bi r 

konut  ör neği di r  ( Şekil  56,57, 58).  Mi marl arı n “ yal nızca pr oj eksi yonl arl a hayat a dönen 

si yah bi r  kut u”  ol ar ak t anı ml adı ğı  bu konut  „ kasıtlı  belirsi zli k‟  üzeri ne kur gul anmı ştır: 
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“ medya enst al asyonu ol ar ak ev mi ,  yoksa ev ol ar ak medya enst al asyonu mu?” 

( Ril ey, 1999).  Bur ada i ş yaşamı  konut a dahil  ol makl a kal ma mı ş,  onu varlı ğı nı 

sür dür en unsur a dönüş müşt ür. 

                          

       

Şekil  56, 57, 58.  Kr aml i ch  Resi dence  and  Medi a  Col l ecti on,  Her zog &  de  Meur on,  Napa  Vall ey,  Cal iforni a,  2000 

( Ril ey, 1999) 

Konut,  çal ı şma yaşamı nın „ ofi s‟  kur gusunu i çi ne al ı p kendi  i şl eyi şi nde bi r  uzantı ya 

dönüşt ür mekl e kal mayı p,  kendi si  ofi se de dönüşebilir  ( Şekil  59).  Konumsuzl aş mı ş 

dünyada “ ofi st e yaşama ve uyuma”  yakl aşı mı ndan doğmuşt ur.  “casual -fri day”  artı k 

“casual - monday-t o-fri day” ol makt adır. 

 

Şekil  59.  ( Un) Pl ug  Bui l di ng  &  Fri day  Wear,  R &  Si e.  D /  B  :  L,  Buildi ng  of  „ domesti c  offi ces‟  at  La  Déf ense,  Pari s, 

Fr ance, 2000. ( Br ayer &Si monot, 2002)  
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Konut un gel eneksel  „i şl ev odal arı‟  kur gusu bi r  kere kırıl dı kt an sonr a i çerik artı k çok 

çeşitl enebilir.  Sal azar  ve Gausa‟ nı n ( 1999)  “ uzak dı ş”  ( exo-f ar)  ol ar ak t anı ml adı ğı 

peyzaj  artı k o kadar  da uzak değil di r.  Konut  i nsan ve t eknol oji,  i nsan ve i ş ar ası nda 

ol duğu gi bi, i nsan ve peyzaj  arası nda da bi r arayüz ol uşt ur abilir ( Şekil  60, 61).  

               

        

Şekil 60, 61. Housescape. I aN+. 2000.  ( Br ayer &Si monot, 2002)    

4. 2. 3. Kull anı cı – Konut İli şkisi ni n Deği şi mi  

Kul l anı cıl arı n kendi  ar aları nda kur dukl arı  ili şkil er  ve konut un i çeri ği ne dahi l  ol an 

çeşitli  kesitl er,  konut  ve kull anı cı sı  ar ası ndaki  ili şki ni n boyut unu da deği ştir mekt edi r. 

Lawr ence ( 1987),  konut l ar  ve i nsanl ar  ar ası ndaki  ili şki ni n st ati k deği l deği şken 

ol duğunu,  hatt a uzun zaman sonr a hal a çözül memi ş f akt örl er  i çer ebil eceği ni  söyl er. 

Konut  ve kull anı cı sı,  bu deği şi m çıl gı nlı ğı nda bi rbi rl eri ne dest ek ol mak,  t al epl eri ne 

cevap ver mek dur umundadırl ar.  Bu i li şki  artı k kar şılıklı  et kil eşi me dayanan bi r 

yapı ya sahi ptir. 

Konut  artı k ayrı  bi r  kabuk gi bi  değil,  büt ün i şl evl eri  emer ek kull anı cı sın et r afı na 

dol anan bi r deri ol abilir (Şekil  62, 63). 
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Şekil  62.  Adapt e  Edil ebilir  Deri  ( The  Adapt abl e  Ski n  2),  Tadaf umi  Masuda,  Kenya  Takao,  Shi nji  Hachi ya,  Asako 

Sakai , 2001(Japan Archi t ect, 2002)  

 

Şekil 63. Guckl hupf, Wör ndl , ( Sal azar &Gausa, 1999) 

“ Bi r  konut un t ümüyl e bi r  „ or gani k  yapı‟  ol ar ak  geli ştiril ebil eceği,  di ğer  bi r  deyi şl e,  konut a 

„i nsanı n i ki nci  deri si‟  ve dol ayısı yl a da  bedensel  bi r  uzuv  ol ar ak  bakıl abil eceği  çoğu  ki şi ye 

i nanıl maz gi bi geli yor. Ancak böyl e bi r geli şme kaçı nıl mazdır.” Hari ng (1928)  

Fr ank Ll oyd Wri ght  i nsan çeşi di  kadar  çok konut  çeşi di,  f arklı  bi reyl er  kadar  çok 

f arklılıkl ar  ol ması  ger ekti ği ni  söyl er  ( MacDonal d, 1996).  Ger çek bi r  demokr asi de, 

i nsan ve hedef  çeşitliliği ,  ekonomi k bi reyselli k, sosyal  ve fi zi ksel  hareketlili k ve 

or gani zasyonel  yapı  deği şi ml eri,  mi mari  t asarı mı n gel eneksel  hedefl eri  ol an 

düzenlili ğe ve t ut arlılı ğa meydan okur.  Uyumsuzl uk,  çeli şki,  akı şkanl ı k (fl ux),  ve 

eşi t si zli k ( di sparit y).  Bütün bunl ar,  i şl evsel,  ekonomi k ve çevr esel  kı sıtl amal arl a 

ol uş muş düzeni n i çi nde anl aml ı  bi r  kaos yar at mak i çi n çeşi tli  bi çi m,  mekansal  ili şki  
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ve mal zemeni n gündeme geti ril mesi yl e bi nal ar da kendi ni  göst er ebilir 

( MacDonal d, 1996).  

Kul l anı cı nı n konut unun ol uşumuna katılı mı nda yeni  dur um,  t ama men kendi  si pari şi 

üzeri ne hazırl anan „ endüstri  ür ünü‟  konutl ardır.  Mac Donal d ( 1996),  Kendi  kendi ne 

yet en yerl eşi k i nsan gel eneği ni n bi zi m nesli mi ze geç medi ği ni  ve günde seki z saat 

çal ı şan i nsanl arı n kendi  evl eri ni  i nşa et meye zamanl arı  ol madı ğı nı  söyl er.  Bugünün 

met r opol  i nsanı  yapı sal  ol ar ak konut unu ür etemeyebilir,  ama düşünsel  ol ar ak 

ol uşt ur mak „ sadece bi r tık uzağı nda‟ dır.  

Vari omati c SM ( Şekil  64),  kull anı cıl arı n i nt er net  üzeri nden konutl arı nı n boyutl arı, 

mal zemesi  ve mekan or gani zasyonuna kar ar ver mel eri  yol uyl a ol uş makt adır. 

Mi marl ar  konut u adet a bi r  endüstri  ür ünü gi bi  t anıml ayı p Vari omati c Cl assic S (i ki  kat 

ve çatı),  Vari omati c Cabr i o L ( zemi n kat  ve dönüştürül ebilir  çatı)  gi bi  modell er  ort aya 

koy muşl ar dır.  

 

Şekil 64 Vari omati c SM, Oost er hui s. nl , Zot er meer, Net herl ands, 2000.  ( Br ayer &Si monot, 2002)    

Bi reysell eştir me,  st andartl aş maya cevap ol arak geli ştiril en t akti kl erden bi ri di r. 

Bi reysell eştir meni n bi reyselli ğe dayanması  ger ekmez,  daha çok,  herkes i çi n ki mli k-

bağl antılı mekanl ar ür etme i mkanı na dayanır ( Brayer &Si monot, 2002). 

Bi reyi n kendi  di z üst ü bilgi sayarı  ( Dell ),  ya da spor  ayakkabı sı  ( Ni ke I D)  gi bi  endüstri 

ür ünl eri ni  bil e kendi  ter ci hl eri ne gör e ür ettirebil di ği  ort amda,  konutun da bu 

et kil eşi mli ol uşum sür eci kaçı nıl maz ol makt adır.  

Bu i li şki ni n gel di ği  son nokt a i se,  kull anı cı nı n konut un ol uşumuna katılı p „ ürün‟  ol ar ak 

konut una sahi p ol dukt an sonr a da et kil eşi mi n devam et mesi ,  konut un sadece 

t asarı m sür eci nde değil, yaşam sür eci nde de kull anı cı ya cevap ver mesi dir.  Konut 

bedene deri  ol urken beden de ona i skel et  ol up har eketl eri ne yön ver ebilir  ( Şekil  

65, 66, 67).  Kull anı cı nı n kat al ogl ar dan seçti ği  bi r di zi  dönen modül den ol uşan bu 

öneri ye gör e artı k duvar,  döşeme,  t avan yokt ur  ve konut,  kull anı cı sı nın eyl eme 
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geç mesi yl e her  sef eri nde yeni den şekill eni r.  Konut  ve ot omobil  endüstri si ni n 

di nami kl eri bi rl eşer ek bu deneysel  yaşam bi çi mi ni öner mekt edi r.  

        

 

      Şekil 65, 66, 67. t urnON, awg_Al l es Wi r dGut, prot ot ype, 2000.  ( Brayer &Si monot, 2002)  

“ Kent sel  konut  mi mari si,  t amamen  t eşhi r  edil ebil di ği ni z  ( eğer doğa  veya  egonuz  i zi n veri rse), 

yaşam bi çi mi ni zi n komşul ar  veya daha geni ş  bi t  t opl uml a  payl aşıl dı ğı  bi r  „ Bi g Br ot her‟ 

dur umudur.  Eğer  t eşhi r  i st emi yorsanı z  geri  çekili p t amamen  i zol e ol abilirsi ni z;  evi ni z bi r 

kozaya dönüşür.  Her  i ki  dur umda  da  kur gu,  t avrı nı zı n sür ekli  ol ar ak  evri ml eşi p uyarl andığı 

bi r  yanıt  veri ci  çevr edi r  (r esponsi ve envi ronment ).  Do mesti k mekanı nı z  si zi nl e bi rli kt e yaşar 

ve nef es al ır, alı şkanlı kl arı nı zı öğr eni p t epki  verir – eğer i st erseni z.” (+RAMTV, 2002). 

4. 3.  Konut un Deği şen Anl amı  

Konut un,  devi ngen metropol  yaşamı nda,  metr opol  bi reyl eri ni n sür ekli  ol arak deği şen 

donanı ml arı yl a ol uşan kur gusu deği şti kçe;  gerek kent  öl çeği nde,  ger ek bi rey 

öl çeği nde çok f arklı  kur gul ar  konut  ol abil dikçe,  kavr amı n anl amsal  ol ar ak 

sor gul anması da kaçı nılmaz ol makt adır ( Şekil 68). 
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Şekil 68. Bi r yaşama mekanı yor umu ( Sal azar &Gausa, 1999)  

“ Moder ni st  dönemden  beri  her  mi mar  kendi si ni  „i deal  konut‟u  t asarl amaya mecbur  hi sseder 

gör ünüyor. Ama i deal  yer di ye bi r şey gerçekt en var mı ?” ( MVRDV, 1998)  

Anl am i li şki  kur makl a ort aya çı kar.  Seamon ( 1993b),  i li şki yi  i ki  f arklı  dünyanı n 

karşılıklı  et kil eşi m,  i l gili  olma ve deneyi ml erl e dol u daha geni ş bi r  yüzeyde bul uş ması 

ol ar ak t anı ml ar  ve bi r „ ili şki  döngüsü‟  model i kur ar.  Buna gör e bütün i li şkil er 

dönüşüml ü bi rer  sür eçtirler,  me mnuni yet si zli k ve ar aştır mayl a başl ayan,  anl ama ve 

daha deri n bi r  i ç i çe geçmeye gi den aşamal ar dan ol uşurl ar.  İli şki ni n geli şi mi  t ehli ke 

i çeri r  ve büyüme ya da anl ama ort aya çı k ması  garanti si  yokt ur.  İli şki ni n t ersi ne bağ, 

dünyal ar  ar ası ndaki  t esadüfi  bağl antı dır  ve deği şim ya da her hangi  bi r  yöne çeki me 

mar uz kal dı ğı nda yı kıl maya müsai ttir.  

Harri es‟ e gör e ne bi nal ar  ne de t asarl anmı ş çevr el er  i nsan i kameti ni n t üm 

i hti yaçl arı nı  karşıl amazl ar,  çünkü beli rli  peyzaj  ya da i nsanl arı n i l gi  ve i hti yaçl arı na 

gör e değil,  t esadüfi  bi r bi çi mde ol uş muşl ar dır. Bu keyfi,  t esadüfi  ol ma dur umu 

est eti k,  i şl evsel  ya da t ari hsel  çözüml erl e hall edilemez,  çünkü anl am i cat  edil emez, 

ancak bi nanı n yansıttı ğı yaşaml ar dan keşf edil ebilir ( Seamon, 1993a).  

Dovey yaşayan mekan ve geometri k mekan ar asındaki  geçi şl eri  i ncel er  ve t asarı mı 

yaşayan mekan döngüsü ol ar ak t anı ml ar  ( Seamon,  1993a).  Bu t anı ma gör e 

geometri k mekanı yaşayan mekana dönüşt ür mede anl am öneml i bi r et kendi r. 

Konut  sadece kur gusal  ol arak değil,  anl amsal  ol arak da dönüşüme uğr amakt adır  ve 

artı k bi r  i kon ol makt an uzakl aş makt adır  ( Şekil  69).  Bu dönüşüm,  konut un met r opol  

kur gusunda ne anl ama gel di ği ve bi rey i çi n ne if ade etti ği üzeri nden i ncel enebilir. 
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Şekil 69. İ kon Ev (I con House), Loui s Paill ard, Anne- Fr ançoi se Jumeau, 1997 ( Sal azar &Gausa, 1999)  

4. 3. 1. Konut un Kent İ çi n Anl amı   

Konut un t ek varlı k sebebi  kull anı cı sı dır  ve onu rahat  et tir meli di r.  Bu nedenl e de 

sadece kur gusal  ol ar ak değil,  anl amsal  ol ar ak da met r opol  düzeni ne dahil  ol abil meli; 

st ati k yapı sı nı  kor umaya çal ı şar ak r ahat  ol makt an uzakl aşı p,  kent  kur gusunda 

gündeli k yaşam i çeri si nde mücadel e edil en di ğer yapıl ara dönüş me mel i di r.  

Kent  al gı sı  ve konut  al gısı  f arklı dır.  Bi rey,  metropol  hı zı nda kur guyu zi hinsel  ol ar ak 

al gıl ar,  f akat  konut u hem zi hi nsel ,  hem de fi zi ksel  ol ar ak al gıl amakt adır.  Bu kar maşa 

i çi nde konut  çok kor unakl ı  kal makt a,  kar maşaya karşı  kull anı cı nı n savunması 

konut u si st emi n geri kal anı ndan i zol e et mekt edi r.  

Konut un anl amı nı n metropol  si st emi nde en öneml i  et ki si,  dokunduğu nokt aya yi r mi  

dört  saat  yaşam gar anti si  ver mesi di r.  Bu yaşam o kadar  güçl üdür  ki ,  t aşı ndı ğı  yer de 

bi r  mı knatı s et ki si  yar atar ak di ğer  yaşam kesi tleri ni  de kendi si ne çeker.  Kentt e bi r 

nokt aya konut  sı çr adı ğı  andan i ti bar en o nokt anın al ı şveri ş mer kezl eri,  parkl ar,  i ş 

yerl eri vb yaşam ağı yl a çevr el enmesi  an mesel esidi r. 

“ Ki m çal acak evi mi n kapı sı nı ? 

Kapı açı ktır gi rilir 

Kapı kapal ı dır korkul ur 

Kapı mı n dı şı nda at ar yaşamı n kal bi.” Pi erre Al bert- Bi rot ( Bachel ar d, 1996) 

Konut un kent  yaşamı ndan geri  çekil mesi ni n sonuçl arı  St. Loui s‟ deki  Pr ui tt-I goe 

(1957- 72)  pr oj esi ni n yı kıldı ğı  an dor uğa ul aş mı ş bul unmakt aydı.  Böl gel eme  yapar ak 

kenti n belirli  al anl arı nı n sadece belirli  zaman di li ml eri nde yaşaması nı n,  ve bu zaman 

dili ml eri ni n j eneri k ve herkes t ar afı ndan bili nir  ol uşunun yol  açtı ğı  güvenli k sor unl arı 

bu nokt adan sonr a t artı şıl maya başl anmı ştır.  
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Fader  ( 2000),  çağdaş i mar  geli şi mi ni n damgası  ol an t ekil  kull anı m pl anl aması na ve 

böl gel eme zi hni yeti ne meydan okuyan hem kent sel  hem kırsal  çeşi tli  pr oj el er,  kar ma 

arsa kull anı mı,  kar ma konut  ti pl eri  ve yakı n çevr ede kar ma par sel  boyutl arı yl a 

denemel er  yapıl makt a ol duğunu söyl er.  Al tt a dükkanl ar  ve servi s mekanl arı,  üstt e 

konutl arl a kar ma kull anı m mahall e/ şehi r  mer kezi  fi kri  yeni  nesil  pl anl amacı  ve 

t asarı mcıl arl a yeni den gündeme gel en eski ,  hat t a anti k bi r  fi ki rdi r.  Mahall e/ şehi r 

mer kezi  konsepti  hem t opl um hi ssi ni  geri  geti rme,  hem de çevr eci  bi r  gündem 

sağl amanı n pot ansi yel cazi besi ni barı ndırır (Fader, 2000).  

Kent  yaşamı nı n güzelli ği,  aynı  anda pek çok şeyi  bi r  ar ada barı ndır masındadı r,  ve 

bu eş zamanl ılıkt a yaşamı  böl gel er e ayır mak si st emi n doğası na aykırı dır.  Kal dı  ki , 

bugünün metr opol  kur gusunda – bi li nmez,  t ahmi n edil emez,  kontr ol  edi l emez – 

hangi  eyl emi n hangi  nokt ada dur acağı,  hangi  mekandan saat  kaçl a kaç ar ası nda 

ışı k sı zacağı,  hangi  ı şıkl arı n kapanı p hangil erini n açıl acağı  öngör ül eme mekt edi r. 

Fakat  kesi n ol an,  kentt eki  mekanl arı n bu dol up boşal ma,  açıl ı p kapanma,  aydı nl anı p 

kar ar ma cur cunası  i çi nde bazı  mekanl ar  hep dol u,  açı k,  ve aydı nlı ktır,  ve bu mekan 

konutt ur.  

“ Har eket  ve  seyahatl eri n ( pr ofesyonel ,  politi k,  t uri sti k, vb)  katlanar ak  arttı ğı  bi r  döne mde  özne 

de,  konut,  habi t at,  ki ml i k ve  kül t ürün zi kzakvari  ve mer kezden uzak  al anl ar a dönüşt üğü, 

gi der ek  kar maşı k  hal e gel en dur uml arl a karşıl aşmakt adır”  Pi erre Chabar d 

( Br ayer &Si monot, 2002)  

 

Şekil 70. Kent Rot al arı (Japan Archi t ect, 2002) 

Konut  kent  kur gusu i çi nde i nsan öl çeği ne ve bedene en yakı n mekandır,  ve bu 

nedenl e de metr opol ün kaygan devi ni mi nde yaşamı n sür eklili ği ni,  si stem i çi nde 
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i nsan varlı ğı nı n devamı nı  vaat  eden,  kor uyan,  garanti  al tı na al an bi r  ol gudur.  Bi reyi n 

met r opol ün hı zı nda yavaşl amaya i hti yacı  var dır  ve konut,  yavaşl anıl an yerdi r.  Bi rey, 

konut unun dı şı na çı ktı ğında dahil  ol acağı  metropol  kar maşası na bur ada hazırl anır. 

Konut,  F1 yarı şl arı ndaki  dur akl ar  ( pi t-st op)  gi bi , hı z çıl gı nlı ğı na karı ş madan önce 

rit mi n artırıl dı ğı yer di r ( Şekil 71).  

 

Şekil 71. Beş Daki kal ı k Oda ( Fi ve Mi nut e Bedr oom), Joel Sander s, 2000 ( Rosa, 2003)  

Met r opol  kur gusunda konut  adet a bi r  dengel eyi ci  ( equali zer)   gi bi  davr anar ak bi rey 

ve metropol  arası ndaki  ilişki ni n sür eklili ği ni sağl amakt adır.  

4. 3. 2. Konut un Bi rey İ çi n Anl a mı  

Büt ün mekanl ar  i çi nde hi çbi ri,  kull anı cı  i çi n anl am bakı mı ndan konut  kadar  yoğun 

ol mamı ştır.  

“ Ev,  i ç mekanı n i çt enli k değerleri ni n f enomenol oji si ni  i ncel eyebil mek  açı sı ndan hi ç  kuşku  yok 

ki ,  ayrı cal ıklı  bi r  varlı ktır;  t abi  ki ,  evi  büt ünl üğü ve  kar maşıkl ı ğı  i çi nde,  eve özgü  t üm özel  

değerl eri de t emel  değer çerçevesi  i çi nde el e al mak koşul uyla.” Bachel ar d (1996)  

 “ Ev  dünyada bi ze ai t  ol an köşedi r; … i l k  evr eni mi zdi r;  sözcüğün her  anl amı yl a ger çek  bi r 

koz most ur” Bachel ar d (1996) 

“ Ev  al ansallı ğı n mer kezi di r;  günl ük  eyl eml er  i çi n t er ci h edilen  bi r  mekan,  sabi t  bi r  r ef er ans 

nokt ası dır” Port eous, 1976 ( Özsoy, 1994)  

“ Ev,  mekanı  düzenl eyen i l kedi r;  evde  ol mak  i l e yol cul uk  ar ası ndaki  karşıtlı ğı  vur gul ayan,  bu 

yer fi kri di r” Dovey, 1977 ( Özsoy, 1994)  

“ Ev  konutt an daha sı nırl ayı cı  ve yer e- bağl ı  bi r  kavr amdı r …Ev  günl ük  yaşamı n önemli 

eyl eml eri ni n sür dür ül düğü ve  i çi nde yaşayanı n,  si mgesel  anl aml arl a yükl ü bu  yaft ayı  ona 

ekl edi ği  yer di r.  Bununl a bi rli kt e i nsan bi r  ev  ya  da  bi r  apart man dai resi  ki ral amı ş  ol abilir,  a ma 

en  öne ml i  günl ük  et ki nli kleri ni  başka bi r  yer de gerçekl eşti rebilir.”  Saegert,  1985 

( Özsoy, 1994) 

 “ Ev  canl ı  ol mal ı;  büyüyüp deği şmeli  ve ol gunl aştı kça ayrı  bir  ki şili k kazanmal ı.”  MacDonal d 

(1996). 
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Bu nokt ada konut  ve ev kavr aml arı  ar ası ndaki  ili şki  ve bu çal ı şmada konut 

kavr amı nı n seçil me nedeni ne t ekr ar  deği nmekt e f ayda var dır.  Evi n fi zi ksel  mekan 

ol an konutt an f arkı  i nsanl a çevr esi  ar asındaki  i li şki  ve anl am ol ar ak 

t anı ml anmakt adır  ( Özsoy, 1994).  „ Konut  + Anl am = Ev‟  gi bi  bi r  denkl em kabul ü 

üzeri nden,  bugün konutun anl amı nı n sıfıra eşi t  ol abil eceği ,  böyl e bi r  durumda da 

Konut  = Ev ol acağı  söyl enebilir.  Böyl e bi r  durumda bi l e „ Ev‟  kavr amı  duygusal  

çağrı şı ml arı nı  sür dür mektedi r,  oysa bu eşi tli kt e „ Konut‟  ve „ Ev‟  eşdeğer di r.  Devi ngen 

met r opol de anl amı nı n sorgul andı ğı  bi r  ol gunun,  sadece adı  i l e bil e bi rt akım anl a ml ar 

kazanan bi r  kavr aml a değil,  di nami ği  kendi  nöt rl üğünde sakl ı  bi r  kavr aml a i f ade 

edil mesi ni n nedeni  bur adan kaynakl anmakt adır.  

 “ Bi r  t ar aft an ev,  konutt an daha sı nırl ayı cı  ve  yer e bağl ı  bir  düşüncedi r  ....  [ Ev]  gündel ik 

yaşamı n öneml i  akti vit el eri ni n nakl edil di ği  ve i kamet  edeni n  bu  se mbol i k ol ar ak  yükl enen 

eti keti  kull andı ğı  bi r  konuml anmadı r.  Di ğer  t ar aft an ki şi  bi r  ev  ya  da  dai re ki r al ayabilir,  f akat 

öneml i  gündeli k yaşam akti vitel eri ni  dı şarı da başka bi r  yer e t aşı yabilir.  Saegert,  1985 

(Lawr ence, 1987) 

Dovey,  konut  ve i nsan ar ası ndaki  bu i li şki yi  düzen,  ki mli k ve bağl ılık özelli kl eri 

açı sı ndan el e alır ( Özsoy,1994).  

Düzen : mekansal , zamana bağl ı, t opl umsal -kült ürel  

Mekansal  düzen :  Ev mekansal  dünyamı zı n merkezi di r,  kut sal,  güvenli,  dur ağandır, 

egemenli k al anı mı zdır.  

Zamana bağl ı  düzen :  Konut  deneyi m ve anıl arl a dol udur,  t anı dı k bi r  yer di r.  İ nsanı n, 

i çi nde yaşadı ğı  konut  hakkı ndaki  düşüncel eri  geç mi şt eki  konut  deneyi ml eri nden 

bağı msı z el e al ı namaz.  İnsan- mekan i li şki si  i ç-dış ayrı mı  açı sı ndan el e alınırsa,  ev 

zamanl a ol uşan bi r  „ i çeri de ol ma‟  deneyi mi dir.  İ nsan kendi  düzensi zli ği ni  

başkal arı nı n düzeni ne t erci h eder.  Farklı  zaman di li ml eri nde yi nel enen davr anı ş 

ör ünt ül eri  nedeni yl e zamana bağl ı  bi r  yön i çer en konut,  i nsan ve çevr esi  ar ası ndaki  

devi ngen, akı şkan ve deği şken ili şkil eri yansıtır.  

Topl umsal -kült ürel  düzen :  Mekanda ve zamanda,  „ bedeni n ve dünyanı n yapıl arı nı n‟ 

sı nırl arı  i çi nde,  konut  bi çi ml eri ni n sayı sı z çeşi tlili ği  söz konusudur.  Kül t ürel  i nançl ar 

ve t opl umsal  uygul amal ar,  t opl umsal -kült ürel  bağl amda,  zengi n ev gör ünüml eri 

ar ası nda seçi m yapan düzenl eyi ci  si st emi  t emsi l  eder.  Çevr esel  deneyi m ve 

davr anı şl ar  geni ş öl çüde t opl umsal -kült ürel  ol gul ar dır.  Konut  ol gusu,  mekansal , 

zamana bağl ı ve t opl umsal -kült ürel ol an bu düzenl i yapı da ol uşur.  
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Ki ml i k  :  Ki ml i k,  ki şi  il e yer  ar ası nda belli  bi r  bağ bul unduğunu bel irtir.  Düzen konutt a 

„ ner ede‟  ol duğumuzl a i lgi li di r,  ki mli k i se „ ki m‟  ol duğumuzu ve mekanda „ nasıl‟ 

ol duğumuzu açı kl ar.  

Mekansal  ki mli k :  ki mli ğin mekanda t emsil  edil mesi  öneml i di r.  Topl umsal  bakı ş evi  

bi r  ki mli k „if adesi‟  ol ar ak yor uml ar.  Bi reysel  bakış i se ev i l e i nsan ar asında daha 

deri n bi r  bağ ol duğunu ve bi na bi çi mi nde kendi ni -if adeni n,  „ ben‟i n i f ade edil mesi ni n 

bi r yol u ol duğunu söyl er.  

Zamana bağl ı  ki mli k :  ev,  geç mi şl e bağl antı mı z ar acılı ğı yl a ki mli ği mi zin sür ekli 

ol ar ak ol uşt uğu bi r yer di r. Bu açı dan evi n anl amı, gel ecekl e bağl antı ya da uzanır.  

Bağl ılık :  Ev mekandaki  deneyi me düzen,  bütünl ük ve anl am ver en bi r  ili şkil er 

büt ünüdür ve i nsanl ar a, yer e, geç mi şe ve gel eceğe bağl ı dır ( Özsoy, 1994). 

Mar cus bağl ılı ğı n f edakarlık,  yatırı m,  f er agat,  münasebet,  kendi ni  al çak hi sset me ve 

üst ünl ük ol ar ak t anı ml adığı altı mekani zması ndan söz eder ( Seamon, 1993a)  

Far klıl aş ma öneml i di r, mekanl arı  t anı ml ayı p anl aml andır maya yardı m ederl er 

( Rapoport,  1990).  Nötr bi r  konut u bi rkaç müdahal e i l e çok ki şi sel  bi r  mekana 

dönüşt ür mek mü mkündür ( Şekil 72, 73).  
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Şekil 72, 73. The Cantil ever, yaşlılar i çi n 100 dai re, MVRDV, Amst erda m, 1997 
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Konut  bi reyi n yal nı zca fizi ksel  varlı ğı nı  değil,  anı l arı nı  da depol adı ğı  bi r  mekandır. 

Konut bi reyi n hafı zası nı n somutl aş mı ş hali di r.  

“ Her  ai l eni n kendil eri ne mükemmel  der ecede uyan  bi r  konut u var dır:  di l ekl eri ne,  r üyal arı na, 

hayat  düşüncel eri ne sahi pti r;  çocukl arı na,  yemek  yap ma,  bahçeyl e uğr aş ma,  uyuma 

şekill eri ne uygundur.  Konut  sevebil ecekl eri  bi r  yer di r,  çünkü  ai l e onun üzeri nden dünyayı 

kur muşt ur.” Chri st opher Al exander ( Sal azar &Gausa, 1999). 

Bugünün çok ki şili kli  met ropol  bi reyi  bi r  konut u ki şi sell eştir mekl e yeti nememekt edi r. 

Ev deği ştir me i st ati sti kleri  1950‟ deki  ki şi  başı na 2. 2 ol an or anı n,  1994‟ t e 7. 8‟ e 

yüksel di ği ni  göst er mektedi r  ( MVRDV, 1998).  Konut  bi rey i çi n artı k i çinde geçi ci  

ol ar ak bul unul an bi r  yer, bi r  özgeç mi ş veri si  ol makt adır,  ve bi rey kendi ne bi r  “konut 

kari yeri ”  yar at makt adır  (Şekil  74).  Bi rey hafı zasını  ve anıl arı nı  nakl edebildi ği  sür ece 

bi r konutt an di ğeri ne geçmeyi  sür dür ebilir. 

 

Şekil 74. „ Konut Kari yeri‟ alt ernatifleri  ( MVRDV, 1998) 

“ Konut,  gör ünüşe gör e en  öneml i  ol an çeşi tlili ğe özener ek bi zi m „ konut  kari yeri‟ mi zi n bi r 

par çası  ol muşt ur:  herkes  hayatı nda bi r  ker e bi r  l oft  dai rede,  göl  kenarı nda bi r  evde,  bi r 

gecekonduda,  bi r  bungal ovda,  cemaatl e,  yal nı z,  çocukl arl a...  yaşamı ş  ol mal ı dır  .......  Artık 

i deal  ev  yokt ur,  bi nl erce i deal  ev  var dır.  Kal ı cı  i deal  geçi ci  ol anl a deği ştiril mi ştir.” 

MVRDV( 1998)  
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Konut un ki şi sell eştiril ebilen mekan ol ma özelli ği  onu yoğun anl aml arl a yükl eyen bi r 

krit erdi r.  Deği şen i se konut u ki şi sell eştiren bi reyi n ki şili ği ni n sabi t  kal ma ması dır. 

Bi reyi n konut u her  anl amda al gıl ayı p deneyi ml emesi  ai di yet  kavr amı nı  doğur ur. 

Fakat  si st emi n t ama mı  i çi nde bi reyi n bağl ılıkl arı  da deği şi m hali nde ol duğu i çi n 

ai di yet  krit erl eri  deği şi r  ve konut,  t ama men kullanı cı sı  t ar afı ndan kur gul ansa bi l e 

sür ekli bi r deği şi m hali nde ol mak dur umunda kalır.  

4. 4.  Böl üm Sonucu 

Böl ümde metr opol -konut  kur gusunun deği şi mi , konut un i ç kur gusunun deği şi mi , 

konut un deği şen anl amı  başl ı kl arı nda da el e al ı ndı ğı  gi bi  konut  kavr amı , 

kull anı cı sı yl a kur duğu öznel  ili şki  ve barı ndırdı ğı  kesi nti si z yaşam i l e özel  bi r  mekan 

t anı ml ar.  Bi reyi n kendi  öl çeği nden metr opol ün kar maşası na dahil  ol duğu öl çeğe 

geçi şt e bi r  ort am t anı ml ayan konut,  bu devi ngen i şl eyi şt e her  i ki  öl çekten al dı ğı 

veril erl e dönüşüme uğr amakt adır.  Bi r  t ar aft an metropol ün har eketli  yapı sına katılı p 

si st emi n i çi nde kal maya,  di ğer  t ar aft an bi reyle kur duğu t ek ve eşsi z i li şki ni n 

sür eklili ği ni  sağl amaya çal ı şan konut,  gündeli k yaşamı n yeni  koşull arı  kar şı sı nda 

kur gu ve anl am bakı mı ndan deği ş mekt edi r.  Konut  artı k t anı ml ı  ve deği ş mez sı nırl arı, 

i çeri ği  ve anl amı  ol an kemi kl eş mi ş bi r  mekan değil,  her  dur um özeli nde yeni den 

tanı ml anan esnek bi r kurgudur.  
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5.  SONUÇ  

Bu çal ı şma met r opol ün ve gündeli k yaşamı n,  bugünün t eknol oji si,  t opl um yapı sı  ve 

hı zı n et ki si yl e,  kendi  düzen ve düzensi zli ği  i çi nde sür dür düğü et kil eşi ml i  devi ngen 

kur guda;  i nsan öl çeği ne ve yaşamı n kendi si ne en yakı n mekan ol masına r ağmen 

onun devi ni mi ne en f azl a karşı  koyan konut un dönüşüm ser üveni ni  i ncel emeyi  

amaçl amı ştır.  

Met r opol  bul duğu boşl ukl ar a sı zar ak büyüyen bir  or gani zmadır.  İ çer di ği  eşzamanl ı 

ili şkil eri n kar maşı klı ğı  ve kapsama al anı nı n t anımsı zlı ğı  il e bu or gani z ma devi ngen 

bi r  yapı ya sahi ptir  ve bu devi ni m met r opol ün kar akt eri ni  belirl eyen en öneml i 

unsur dur.  Bel irli  bi r  ritmi  ve r uti ni  ol mayan bu devi ni m har eketi  met r opol ün 

barı ndırdı ğı  gündeli k yaşamı  dönüşt ür ürken ondan gel en veril eri  sür ekli 

yor uml ayar ak kendi  ritimsi zli ği ni  sür dür ür.  Bu „ devi ni m‟  har eketi  pek çok et ken 

tarafı ndan t eti kl enmekt edi r.  

„ Kür esell eş me/ evr ensell eş me‟  metropol  devi ni mi ne i v me kazandıran ve met r opol ü, 

kür esel  ili şkil er  ağı na açılıyor  ol ması yl a di ğer kent sel  ort aml ar dan ayıran bi r 

kavr amdır.  İl k çağrı şı ml arı  kapi t all e ve par a ekonomi l eri yl e bağl antılı ol an bu 

kavr am,  dünya üzeri ndeki  f arklı  coğr af ya ve kül türl eri  ort ak paydal ar da bul uşt ur an 

evr ensel  boyut u nedeni yl e öneml i  gör ül mektedi r.  Bu ağ si st emi nin geti rdi ği  

eşzamanl ı  ili şkil er  ve sürekli  bil gi  akı şı  metropol  sı nırl arı nı,  strükt ür ünü ve i şl eyi şi ni  

deği ştiri p yeni den t anı ml amakt adır.  Kür esel  dünyada her hangi  bi r  yer de ol uşan bi r 

dur um,  tı pkı  domi no t aşları nı n et ki  il eti mi  gi bi,  si stemi n geri  kal anı nı  da et kil emekt e, 

veril eri ni çok daha geni ş bi r al andan t opl ayan gündeli k yaşam başkal aş makt adır. 

Met r opol  kendi  „ düzensi z düzen‟ i nde var  ol abi l en bi r  kur gudur.  Sür ekli  ol ar ak 

yeni den t anı ml anan ve bu i şl eyi şi yl e dur ağan bi r  düzeni  ol mayan metr opol,  döngüsel  

i şl eyi şi nde kendi  kaosundan ür eyen enerji si yl e devi ni mi ni  sür dür mekt e,  gündel i k 

yaşamı n dengesi ni kur makt adır. 

Kal abal ı kl arı n yaşam or tamı  ol an metr opol ,  ol uşan „ yoğunl uk‟l arı  kendi ne özgü 

yönt eml erl e i şl eyi şi ne kat makt adır.  Fi zi ksel  yoğunl ukl arı n yanı  sıra, devi ngen 

har eketi n f arklı  anl ar da f arkl ı  nokt al arda yar attı ğı  yaşamsal  yoğunl ukl ar  da met ropol  
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gündeli k yaşamı nda beli rl eyi ci  ol makt adır.  Bu anl ık deği şi ml er  metr opol  yaşamı ndaki  

„ har eket  ve hı z‟l a da i li şkili dir.  Har eket  kur gusu da deği şmekt e,  belirli  sabi t  nokt al ar a 

ul aş ma a maçl ı  kull anı cı  har eketi ni n t ek yönl ü kurgusu,  har eket  kavr amı nı n mekan 

ol gusuna sı z ması yl a hem kul l anı cıl arı n,  hem de metr opol ü ol uşt ur an nokt al arı n 

har eketi yl e çi ft  yönl ü bi r  kur guya dönüş müşt ür.  Gündeli k yaşamı n yükl ü aj andası nı n 

ger ektirdi ği hı z eşzamanl ı har eketl eri, bu har eketler de devi ni mi  artır makt adır.  

Bu yoğun har eket  ortamı nda „ il eti şi m‟  si st eml eri ni n deği ş mesi  de kaçı nıl maz 

ol makt adır.  „ Medya‟  ar açl arı  bi r  t ar aft an metropol ün t aki p edil emez har eketi nde 

bağl antı  sür eklili ği ni  sağl amaya çal ı şırken,  di ğer  tar aft an geni şl eyen kapsama al anı 

nedeni yl e çok çeşi tli  nokt al ar  ar ası nda i li şkil er  yar at maya çal ı şmakt adır. Medyanı n 

eri şil ebilirli ği  t eknol oji nin geli şi mi yl e doğr udan i li şkili di r.  „ Teknol oji‟,  met r opol ün 

devi ngen yapı sı nı  sür dürebil mesi  i çi n ger ekli  al tyapı  ve donatıl arı  sağl amakt adır. 

Gündeme gel di ği  an eski yen ve sür atl e güncellenen t eknol oji  bu yönüyl e sadece 

maddesel  dünyanı n değil,  hayal  gücünün de sı nırl arı nı  zorl ayar ak met r opol  

kur gusunu canl ı t ut maktadır. 

Met r opol  gündeli k yaşamı nı n aksamadan sür ebil mesi  i çi n hayati  önem taşı yan bi r 

ol gu da „ zaman‟ dır.  Zaman hem mekansal  deneyi ml eri n t anı ml anabil mesi,  hem de 

met r opol ün si st emsi z i şleyi şi nde i li şkil eri n bağl anabil eceği  ort ak bi r  zemi n yar at ması 

bakı mı ndan öneml i bi r etkendi r.  

Devi ngen yapı sı  dı şı nda met r opol ün kur all ar  öt esi  döngüsel  i şl eyi şi ni  dest ekl eyen 

bi rt akı m kavr aml arı n gündeme gel mesi yl e t anı msı zlı ğı n t anı mı nı  yapmak  daha 

mü mkün hal e gel mekt edir.  Bu kavr aml ar  fi zi ksel  kur guda deneyi ml enen ani  deği şi m 

düzeni ni n düşünsel  ort amda if ade edil ebil mesi ne ol anak t anı makt adırl ar.  

Mi marlı k da di ğer  büt ün di si pli nl er  gi bi  dönemi n yakl aşı ml arı  doğr ult usunda,  çoğu 

zaman kendi nden önceki  düşünceni n bi r  yor umu  ol ar ak ol uşan düşünce akı ml arı nı n 

i çi nden geçer ek sür egel mekt edi r.  Her kese eşit  koşull ar  yar at mayı  hedefl eyen, 

f onksi yonun önemi ni  vurgul ayan moder ni zm ve moder ni zmi n st andar di zasyonuna 

ve t ari hi  yadsı ması na el eştiri  ol ar ak bi reyi  ve kapi t ali  mer kez al ar ak or t aya çı kan 

post moder ni zmden sonra bugün gündeme gel en „ süper moder ni zm‟  kavr amı  i l e 

kür esel  düzende düşünce si st emi ni n de deği şi p daha kaygan ort aml ar da sür düğü bi r 

nokt aya ul aşıl mı ştır.  Bu i ç i çe,  üst  üst e geç me dur umu deği şi m ol gusuna i v me 

kazandırır,  çünkü hayat ın bu yeni  dur uma göre yeni den or gani ze ol ması  ci ddi  

deği şi ml er  geçi r mesi yl e sağl anabilir.  Bu yeni  ve esnek yakl aşı m mi marlı ğı  ve kent sel  

yapı yı özgürl eştir mekt e, met r opol ün kur al t anı maz geli şi mi ni anl aşılır kıl makt adır. 
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Yeni  gündeme gel en ve met r opol  kur gusunu destekl eyen bi r  di ğer  kavr am „ öt eki‟ di r. 

„ Kendi‟  ol mayanı n dı şl aştırıl ması yl a ort aya çı kan bu kavr am,  i çeri ği  sür ekl i  deği şti ği 

i çi n kendi ni  ancak bi rt akı m „ öt eki‟l er  üzeri nden t anı ml ayabil en,  kendi  tanı mı nı  ne 

ol duğuyl a değil, ne ol madı ğı yl a ol uşt ur an metr opol  kur gusunda et kili ol makt adır. 

„ Gör ecelili k‟  yeni  bi r  kavram ol masa da kazandı ğı  yeni  anl aml ar  ve gündeme gel di ği 

yeni  di si pli nl er  göz önüne al ı ndı ğı nda güncel  söyl emi n konusu ol makt adır.  „ Şeyl er‟i 

değil  bağl antıl arı  ön pl ana çı kar an ve t anı ml arı n her  dur um üzeri nden yeni den 

yapıl abilir  ol duğunu öngör en bu kavr am met ropol ü anl aşılır  ve t anı ml anabilir 

kıl makt adır.  

Met r opol ün devi ngen,  belirli  kal ı p ve t anı ml ar a uy mayan yapı sı  kent  strükt ür ünü de 

kendi ne özgü bi r  dönüşüme göt ür mekt edi r.  Kent  geli şi mi ,  doğr usal  bi r  strat eji  yeri ne 

et ki -t epki  ili şkil er  ağı nda sar mal  bi r  yol  i zl eyen strükt ür ünde sür erken,  kent  mekanı 

t anı ml arı  da deği ş mekt edi r.  Metropol ün har eketli düzeni nde „ mekan ger eksi ni ml eri‟ 

deği ş mekt e,  „ sanal  mekan‟  ve „ yer‟ si zli k kavr aml arı nı n da gündeme gel mesi yl e 

mekanı n gerçekli ği ve anl aml arı deği şmekt edi r.  

Mekan t anı ml arı nı n yeni den yapıl dı ğı  bu ort amda mekan sı nırl arı  da geçerlili ği ni  

yi tir mekt e,  „ özel  ve kamusal  mekan ayrı ml arı‟  sorgul anır  hal e gel mekt edi r.  Metropol  

kur gusunda devi ngen har eketi n devaml ılı ğı  ve eyl eml eri n çakı şı p bi rbi rleri ni n i çi ne 

geç mesi yl e,  bu eyl eml erin meydana gel di ği  fi zi ksel  ort aml arı n kur gusu da deği şi me 

uğr amakt adır.  Başl angıç ve bi ti şl eri n belirsi zleşti ği  bu yeni  dur um met r opol ün 

büt ünl eyi ci i şl eyi şi ni güçlendi ri p par çal arı n sür ekli il eti şi m hali nde ol mal arını sağl ar. 

Met r opol ün devi ngen ve ür et ken kur gusunda deği şi p şekill enen gündel i k yaşam, 

bi reyden al dı ğı  f arklı  veril erl e,  eşzamanl ı  ol ar ak bi rbi rl eri ni  dönüştür en f arklı 

öl çekl er de deği şi mi ni  sür dür ür.  „ Bi rey‟  bi r  t ar aft an metr opol ün kontrol  edemedi ği  

düzeni nde kendi  r ot asını  ol uşt ur maya çal ı şırken,  di ğer  t ar aft an bi reysel  yaşam 

kur gusundaki  deği şi ml ere uyum sağl amaya çal ışmakt adır.  

„ Ail e‟  bi reyi n kendi si  dı şında i l k il eti şi ml eri  kur duğu t opl um par çası dır  ve t opl um 

öl çeği yl e bi rey öl çeği  arası nda bi r  geçi ş yar at makt adır.  Deği şen gündel i k yaşam 

kur gusundan ail e kavr amı  da et kil enmekt e,  deği ş mez çeki rdek ail e t anı mı  yeri ni, 

bi reyl eri n bi rbi rl eri yl e kur duğu i li şkil eri n esnek ol duğu ve gündeli k yaşamı n 

devi ni mi ne adapt e ol abilen yeni  ail e t anı ml arı na bırak makt adır.  

Benzer  şekil de,  bi reyi n gündeli k yaşamı nda gi der ek daha et ki n ol an „ i ş yaşamı‟  da 

mevcut  kal ı pl ardan sı yrılmaya,  bi reyi n kendi  serüveni ne gör e şekill enebi l en esnek 
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si st eml er  ür et meye başl amı ştır.  Bu deği şi ml er  bi reyi n t opl uml a kur duğu i l eti şi mi  de 

dönüşt ür mekt e;  t opl um,  met r opol  devi ni mi nde gündeli k yaşam bi reyleri n kendi  

veril eri ne gör e şekill endi kçe kesi şi m nokt al arı azal an bi reyl erden ol uş makt a; 

„topl umsal  bi reyselli k‟ durumu meydana gel mekt edi r.  

Met r opol ün devi ngen har eketi nde bi reyl eri n bi r  t ürl ü sabi tl enemeyen r ot al ar 

ol uşt ur ması  ve gündeli k yaşamı  sür ekli  ol ar ak yeni den or gani ze et mesi  kaçı nıl maz 

ol makt adır.  Rot a artı k f arklı  nokt al arı  bağl ayan bir  çi zgi  değil,  sayı sı z nokt anı n bi r 

ar aya gel mesi yl e kendi liği nden ol uşan bi r çi zgi di r. 

Bu sür ekli  deği şi m dur umuna bi reyi n adapt e ol abil mesi ,  kendi si ni  kesi ntisi z ol ar ak 

si st emi n i çi nde t ut masını  sağl ayan „ medya‟  araçl arı yl a gi der ek kol aylaş makt adır. 

Bi rey,  fi zi ksel  ol ar ak kendi ni  konuml andıramasa da yaygı n „ il eti şi m‟  ağı na i st edi ği  her 

an dahil  ol abil eceği nin f arkı nda ol ması  bu kaybol ma duygusunu ort adan 

kal dır makt adır.  Ayrı ca her  şeyi n çok çabuk „tüketil di ği‟  ve anı nda yeni si  i l e 

deği ştiril di ği  gündeli k yaşam kur gusunda bi reyi n bağı ml ılık ve al ı şkanl ı kl arı nı  sür ekli 

ol ar ak yenil emesi  ol ağan bi r dur um ol muşt ur.  

Gündeli k yaşamı n,  metropol ün ve bi reyi n bi rbi rleri ni  et kil eyen di nami kl eri yl e sür ekli 

deği şi m hali nde ol duğu bu kur guda „ konut‟  kavr amı  özel  bi r  konuma sahi ptir. 

Kul l anı cı sı yl a kur duğu öznel  ve eşsi z i li şki yi  korurken aynı  zamanda da devi ngen, 

t anı msı z ve sür ekli  ol arak deği şen kur guda varlı ğı nı  sür dür mesi  ger eken konut 

kaçı nıl maz ol ar ak dönüşüme uğr amakt adır.  Bu dönüşüm konut un metr opol  ve bi rey 

öl çekl eri yl e kur duğu i li şkil er  üzeri nden ayrı  ayrı i ncel eni p,  edi ndi ği  yeni  anl aml ar 

t artı şıl abilir. 

Met r opol ün „ mobil‟  yapı sı  konut un bu har eket e dahil  ol ması nı  ger ektirirken ort amı n 

yoğunl uğu da har eket  al anl arı nı  et kil emeyi  sürdür mekt edi r.  Devi ngen har eketi n 

geti rdi ği  akı şkan „ yoğunl uk‟  i çi nde konut  di ğer  met r opol  kesi tl eri ni,  ve hatt a doğa 

parçal arı nı  i çi ne al maya başl amı ştır.  Yoğunl uk arttı kça kent  dokusu bi r „ sür ekli  i ç 

mekan‟  ör güsüne dönüş mekt e,  konut un bu doku i çi nde kur duğu i li şkil er 

deği ş mekt edi r.  Bu deği şi m „ konut un sı nırl arı‟ nın yeni den t anı ml anması  ger eği ni  

ort aya çı kar mı ştır. 

Met r opol  ve konut  ar asındaki  et kil eşi mli  ili şki de konut  metr opol e,  metropol  konut a 

sı zarken ar al arı ndaki  sınır  eri meye,  esnek ve geçi rgen bi r  yapı ya bür ünmeye 

başl amı ştır.  Bi rbi ri nden kopuk bi reysel  yaşaml arı n,  t eknol oji ni n üçüncü t eki l  şahı sl arı 

üzeri nden kur ul an i li şkilerl e daha da ayrıl dı ğı  gündeli k yaşam düzeni yl e ort amı n 

büt ününden kopmuş ol an konut,  kamusal  mekanl a yeni den i li şki  kur maya 
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çal ı şmakt a,  sı nırl arı nı  aç makt adır.  Kamusal  al anda gerçekl eştiril ebil ecek eyl eml er 

konut un dı şı na t aş makt a,  konut un kendi  haki mi yet  al anı ndan f edakarl ı kt a 

bul unması nı n karşılı ğı kenti n t ama mı nı n bir  haki mi yet  al anı na dönüş mesi  

ol makt adır.  Kar şılıklı  sınırl arı  aç ma dur umunda konut  seçi ci  geçi rgen özelli ği ni 

kaybet mez,  „i ç‟  ve „ dı ş‟  dengesi ni n bozul duğunu hi ssetti ği  an müdahal e eder  ve 

ili şkil eri ni  her  sef eri nde dur uma özgü ol ar ak yeni den dengel er.  Bu esnek i li şki  

konut un sı nırl arı  dahili ndeki  öznel  ort amı  kor urken,  onun si st emi n büt ünüyl e sür ekli 

ili şki kur ması nı sağl amaktadır. 

Konut un metr opol  or gani z ması yl a kur duğu bu et kil eşi mli  ili şkil er sür erken, 

„ kull anı cıl arı n bi rbi rl eri yl e ol an i li şkil eri‟ ni n deği şimi ,  konut un barı ndırdı ğı eyl eml eri n 

çeşitl ener ek çoğal ması  ve konutl a kull anı cı  ar asındaki  ili şki ni n deği şi mi ,  konut un i ç 

kur gusunda da bi rt akı m dönüşüml er ol uşt ur maktadır. 

Konut  kull anı cıl arı nı n bi rbi rl eri yl e kur dukl arı  ili şki, gündeli k yaşam deği şiml eri  i çi nde 

farklıl aşı p çeşi tl enmekt e,  st andart  bi r  dur um t anıml amak mü mkün ol ma makt adır.  Bu 

dur umda konut un,  her i li şki  bi çi mi  i çi n yeni den kur gul anması,  kul l anı cıl arı n 

bi rbi rl eri ni  gör meden veya her  an bi rli kt e ol ar ak yaşama t erci hl eri ne göre yeni den 

tanı ml anmaya açı k ol ması ger ek mekt edi r. 

Kul l anı cı nı n gündeli k yaşam senar yol arı  deği şti kçe,  konut un „ i çeri k ve i şl ev‟l eri  de 

dönüşüme uğr amakt adır.  Atf edil di ği  ev i çi  yaşam eyl eml eri n yanı  sıra i çeri ği ne dahil 

etti ği  di ğer  t üm gündel i k yaşam eyl eml eri yl e konut,  bi reyi n i çi nde bul unduğu 

eşzamanl ı  ili şkil er  ağı na yüzeyden dokunan kapal ı  bi r  kut u değil,  ağı n i çi nden 

geç mesi ne i zi n ver en esnek bi r ol uşumdur.  

Kul l anı cı  pr ofili ne ve gündeli k yaşama duyarlı  et ki l eşi mli  ili şki  „ konut un kullanı cı sı yl a 

kur duğu i li şki‟ ni n kur gusunu da beli rl emekt edi r.  Konut un kull anı cı ya cevap ver en 

di nami k yapı sı  strükt ür el  ve mekansal  özelli kl erl e başl ayı p,  ol uşum aşaması na kadar 

var mı ştır.  Bur ada sözü edil en kull anı cı nı n sadece t asarı ma katıl ması  değil,  konut un 

her  t ürl ü kar akt eri ni,  tı pkı  bi r  endüstri  ür ünü gi bi, si pari ş ver mesi  ve daha öneml i si, 

et kil eşi mi n t asarı m sür eci ni  aşı p kull anı m sür esi nce de devam et mesi di r.  Konut  her 

açı dan kull anı cı ya cevap ver en bi r yapı ya bür ünmekt edi r. 

Met r opol  ve kull anı cı  i li şkil eri  öl çeği nde „ i ç‟  ve „ dı ş‟  kur gusundaki  deği şi ml er, 

„ konut un yeni  anl aml arı‟  i çi n de t artı şma zemi ni  yar at makt adır. Anl aml arı 

sor gul anırken bi r  i kon ol makt an kurt ul an konut,  kent  ve bi rey i çi n ayrı  öneml er 

t aşı makt adır. 
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Met r opol  kur gusunda dokunduğu yer e yi r mi  dört  saat  yaşam geti ren ve i nsan 

öl çeği ne en yakı n ol an konut,  kur duğu öznel  ili şkil erl e kaygan metr opol  ort amı nda 

bi reyi n kendi si ni  konuml andırabil eceği  bi r  nokt a yar atır.  Konut,  metropol ün sür ekli 

deği şen ve önceden t ahmi n edil emez har eketlili ği nde,  bi reyl eri n kontrol  edebil di kl eri 

bi r  rit me dönüp kar maşaya geri  dönmeden önce mol a ver di kl eri  sı ğı naktır.  Bi reyi n 

kendi  gündeli k yaşam dengel eri ni  sağl ayabil mesi ne i mkan ver en bu dur ak,  yar attı ğı 

kı sa denge anı il e, metropol  kar maşası nı n devamını gar anti eden unsur olmakt adır. 

Kul l anı cı  i çi n başka hi çbi r  mekan konut  kadar yoğun anl aml arl a yükl enme mi ştir. 

Kul l anı cı,  konut uyl a kur duğu öznel  ili şki  sonunda onu ki şi sell eştiri p bedeni ne i ki nci 

bi r  deri  ol uşt ur muş,  konut a kendi  benli ği ni n i fadel eri  ol an anl aml ar  yükl emi ştir. 

Konut un kull anı cı  i çi n anl aml arı  da,  anl amı  yar atan koşull ar  ve krit erl er  deği şti kçe, 

dönüş mekt edi r.  Metropol ün devi ngen kur gusunda konut un fi zi ksel  varlı ğı yl a 

ol uşt ur duğu anl aml ar  bel irsi zl eş meye başl amı ş,  bir  konutt an di ğeri ne geçerek „ konut 

kari yeri‟  edi nen bi reyi n t ek bi r  konut a bağl ı  ol ma duygusu ort adan kal k mı ştır. 

Kul l anı cı nı n bağl ı  ol duğu hafı za ve anıl ardır,  ve konut  bi r  anı  deposu ol ar ak anl amı nı 

kor umakt a,  bu hafı za t aşı nabil di ği  sür ece konut  fi zi ksel  ol ar ak t erk edi l ebilir 

ol makt adır.  Metropol  i nsanı  bağl ılıkl arı  ol an i nsandır,  f akat  bu bağl ılıkl ar, yaşanan 

ort amı n deği şken kar akteri nedeni yl e sür ekli ol arak yeni den t anı ml anmaktadır. 

„ ev gi bi yer yok‟ mu?  /  „ev di ye yer yok‟ mu? 

Konut  gerçekt en de bi reyi n gündeli k yaşamı nı n t ama mı nı  kapsayabil ecek sı nırsı z bi r 

ort am mı dır? Yoksa bugünün kaygan metr opol  kur gusunda kendi ne t utunacak bi r 

nokt a ar ayan bi reyi n zi hni nde yar attı ğı bi r ill üzyon mudur ? 
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