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TRABZON MÜZELERİNDE YARATICI DRAMA 

CREATIVE DRAMA IN TRABZON MUSEUMS

Hare KILIÇASLAN1

ÖZET

Bu çalışmada, Trabzon kentinde bulunan müzelerin geçmişi ve mimari özellik-
lerinin yaratıcı drama yöntemiyle incelenerek tanıtılmasına yönelik yaratıcı drama 
etkinlikleri sunulmaktadır. Uygulama alanları olarak, Trabzon kenti için önemli 
birer sanat yapıtı olmaları, tarihi ve kültürel değerler taşımaları yönü ile Ayasofya 
Müzesi, Trabzon Müzesi, Atatürk Köşkü ve Sümela Manastırı’na yer verilmiştir. 
Müzelerde yaratıcı drama etkinliklerinin uygulanması, mimarlık eğitimi süresin-
ce kazandırılmak istenen algılama, yorumlama, yaratıcı düşünme ve tasarlama 
becerilerine katkı sağlayacaktır. Çalışmanın, mimarlık eğitiminde yaratıcı drama 
yönteminin yaygınlaştırılmasına ve müze eğitimi sürecine yönelik yapılacak araş-
tırmalara yol göstereceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Müze, mimarlık, müze eğitimi, yaratıcı drama, Trabzon 
müzeleri 

ABSTRACT

In the study, creative drama activities introducing the history and architectural 
features of museums located in the city of Trabzon with creative drama method are 
presented.   Among the fields of application are Hagia Sophia Museum, Trabzon 
Museum, Ataturk Pavilion and Sumela Monastery due to being so important 
compositions for the city as well as carrying historical and cultural values. 
Applying creative drama activities in museums will make contribution to such 
skills as perception, interpretation, creative thinking and design that are intended 
to be incorporated into architecture education process. It is believed that the study 
could pave the way for searches that will be conducted on the purpose of spreading 
creative drama method in architectural education and in relation to museum 
education process.

Keywords: Museum, architecture, museum education, creative drama, Trabzon 
museums

1     Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, 
E-mail: hkkilicaslan@gmail.com
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GİRİŞ

Müzeler; sanatsal, bilimsel, geleneğe ait, tarihi, teknoloji ve doğaya ait 
alanlarda, geçmişin, bugünün ve geleceğin izlerini içinde barındıran, göre-
rek, duyarak, uygulama yaparak, hatta yaşayarak öğrenmenin gerçekleştiği, 
halka açık heyecan verici öğrenme mekânlarıdır (Buyurgan & Buyurgan, 
2007). Müzeler, yaşantılara dayalı ve çok yönlü öğrenme alanları olarak eği-
tim sürecinde etkin olarak kullanılmaktadır (İlhan & Okvuran, 2001).

Müzelerin öğrenme ortamı olarak kullanılması, katılımcılara farklı 
deneyimler sağlamaktadır. Müzelerde öğrenme alanları olarak kullanılan 
etkin yöntemlerin biri de yaratıcı dramadır. San (2006), yaratıcı dramayı, 
“doğaçlama, rol oynama vb. tekniklerden yararlanılarak, bir grup çalışması 
içinde, bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kav-
ramı ya da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yo-
luyla ve gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği ‘oyunsu’ 
süreçlerde anlamlandırması, canlandırması” biçiminde tanımlamaktadır. 

Bu çalışmada, Trabzon kentinde bulunan müzelerin geçmişi ve mimari 
özelliklerinin yaratıcı drama yöntemiyle incelenerek tanıtılması amacıyla 
hazırlanan yaratıcı drama uygulamalarına yer verilmektedir. 

Yaratıcı Drama Uygulama Planı 1: Ayasofya Müzesi ve Mimari 
Özellikleri

Süre: 240 dakika

Yöntem/Teknikler: Yaratıcı drama/rol oynama, doğaçlama, liderin role 
girmesi, rol içinde yazma

A- Hazırlık-Isınma
1. Etkinlik (Komnenos Uyuyor-Davul Zurna 1, 2, 3): Lider şu yönergeleri 

verir: “Oyunumuz, davul zurna 1, 2, 3 oyununun farklı bir versiyonu. İçiniz-
den bir gönüllü I. Manouel Komnenos olur. Sizler mekânda tek sıra halinde 
dururken, Komnenos yüzü size dönük olacak şekilde karşıdaki sandalyede 
oturur. Amacınız, uykusu derin olmayan Komnenos’a yakalanmadan onun 
ayaklarının yanındaki kapalı zarfı almak. Arada bir uyanıp gözünü açtığında, 
aranızda hareket ettiğini gördüğü biri/birileri olursa başlangıçta olduğunuz 
yere dönersiniz. Zar�a Ayasofya Müzesi ile ilgili çok önemli bilgiler var. O 
nedenle zarfı, ona yakalanmadan almanız gerekiyor. Unutmamanız gereken 
şey uykusu derin değil. O nedenle çok dikkatli ve sessiz olmalısınız.”

Zarfın içinde bulunan kâğıtta yazılanlar şöyledir: “Hagia Sophia, Hz. 
İsa’nın sıfatlarından biri olan “kutsal bilgelik” anlamına gelmektedir. 
Ayasofya, 1238-1263 yılları arasında I. Manouel Komnenos zamanında 
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inşa edilmiştir. Mimarisinde farklı milletlerin katkıları vardır. Taş işçilik ve 
süslemelerinde Selçuklu üslubunun etkisi görülmektedir.”

2. Etkinlik: Katılımcılara Ayasofya Müzesi’nin vaziyet planı ve üzerinde 
müzeye ilişkin bazı öğelerin yazılı olduğu kâğıtlar verilir. Katılımcılara 
ellerindeki kâğıtlarda yazılı olan öğeyi bularak, plan üzerinde işaretlemeleri 
söylenir.

Kâğıtlarda yazılı olan öğeler şu şekildedir: Mukarnaslı nişler, Selçuklu 
üslubuna ait sütun başlıkları, Selçuklu üslubuna ait taş işlemeler, geometrik 
kompozisyonlu madalyonlar, gemi moti�eri, hayat ağacı, Âdem ile 
Havva’nın yaratılış tasviri.

3. Etkinlik: Katılımcıların sırtına, üzerinde kilisenin bölümlerinden 
birinin yazılı olduğu birer kâğıt yapıştırılır. Katılımcıların amacı, karşılaş-
tıkları kişi ile konuşarak, ismini taşıdıkları kilise bölümü ile ilgili bilgi top-
lamaya çalışmaktır. Yeterli süre sonrasında çember olunur. Katılımcılara 
kiliseye ait hangi bölüm olduklarını anlayıp anlamadıkları ve hangi bilgi-
leri edinebildikleri sorulur. Kâğıtlarda yazılı olan kilise bölümleri şöyledir: 
“apsis”, “narteks”, “nef ”, “kubbe”, “kule”, “çan”, “fresk”, “kemer”, “niş”, “sütun”.

B- Canlandırma
4. Etkinlik: Lider tarafından önceden hazırlanan fotoğra�ar mekânın 

zemininde bir yere konur. Katılımcılara fotoğra�ardan bir tane alarak, mü-
zeyi dikkatle gezerek fotoğra�a bulunan freskin nerede olduğunu bulmaya 
çalışmaları söylenir. Buldukları freskin ne anlam taşıdığını düşünmeleri 
ve özelliklerini incelemeleri gerektiği söylenir. Katılımcılar uygulamayı ta-
mamladıklarında çember olunur. Lider şu yönergeyi verir: “Birazdan siz-
lerle bulduğunuz freskleri inceleyeceğiz. Bunun için sırayla hepinizin fres-
kinin yanına giderek, onun ne olduğu, nerede olduğu ve ne anlam taşıdığı 
üzerine konuşacağız. Uygulamayı dikkatle takip edelim lütfen…”
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5. Etkinlik (Grup Doğaçlamaları): Katılımcılara sayma yoluyla 1’den 
3’e kadar sayı verilir. 1’lerin, 2’lerin ve 3’lerin bir araya gelerek 3 grup 
oluşturmaları yönergesi verilir. Gruplara, müzenin güney (ana giriş) 
cephesinin üzerinde bulunan Âdem ile Havva’nın yaratılışını tasvir eden 
kabartmalı moti�erden yararlanarak birer canlandırma hazırlamaları 
söylenir. Grupların canlandırmaları sırayla izlenir.

1. Grup: Âdem ile Havva’nın yaratılışı

2. Grup: Yasak elmayı yemeleri

3.Grup: İlk cinayetin tasviri (Kabil’in Habil’ i öldürmesi)

6. Etkinlik: Katılımcılara sayma yoluyla 1’den 3’e kadar sayı verilir. 
1’lerin, 2’lerin ve 3’lerin bir araya gelerek 3 grup oluşturmaları yönergesi 
verilir. Gruplara müzenin bölümlerinden biri söylenir. Gruplara verilen 
bölgeyi dikkatle inceleyerek gezmeleri ve bilgi toplamaları söylenir. 
Ardından toplanan bilgilerden yola çıkarak üçer donuk imge oluşturmaları 
yönergesi verilir. Gruplara, oluşturdukları donuk imgelerden yola çıkarak 
birer canlandırma hazırlamaları söylenir. Müzenin ilgili bölümünde 
yapılan canlandırmalar sırayla izlenir ve yapılan canlandırmalar üzerine 
konuşulur. Gruplara verilen müze bölümleri şöyledir:

1. Grup: Çan kulesi

2. Grup: Küçük kilise

3. Grup: Rahip mezarı

Ara Değerlendirme: Katılımcılara duygu ve düşüncelerini grupla 
paylaşmaları söylenir. Müzenin öne çıkan yapısal özellikleri, doğaçlamalarda 
geçen müze bölümleri ve süslemeleri üzerine konuşulur. 

7. Etkinlik (Grup Doğaçlamaları): Katılımcılara sayma yoluyla 1’den 4’e 
kadar sayı verilir. 1’lerin, 2’lerin ve 3’lerin bir araya gelerek 3 grup oluş-
turmaları yönergesi verilir. Lider Ayasofya Müzesi ile ilgili yakın zamanda 
yazılan 3 adet gazete haberini mekânda bir yere koyar. Gruplara birer ga-
zete haberini almaları ve dikkatle okumaları söylenir. Gruplar, ellerindeki 
gazete haberinden yola çıkarak canlandırmalar yaparlar. Gruplara verilen 
gazete haberleri şöyledir:
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1. Grup:

TRABZON AYASOFYA MÜZESİ CAMİ Mİ OLUYOR?

Trabzon Vakı�ar Bölge Müdürü Mazhar Yıldırımhan, camiye dönüştü-
rülmesi düşünülen tarihi Ayasofya Müzesi’ndeki çan kulesinin minare olarak 
kullanılacağını, ezan sesi için de hoparlörler takılabileceğini söyledi. Yıldırım-
han, fresklerin kapatılması için de perdeleme sistemi öngörüleri bulunduğu-
nu belirterek, “Perdeleme sistemi düşünüyoruz ama yapmadan konuşmak 
yanlış olur” dedi.

1924’lü yıllarda cami olan Ayasofya Müzesi’nin yeniden cami olarak kul-
lanılması için hazırladıkları projeleri Anıtlar Kurulu’na sunacaklarını belirten 
Vakı�ar Bölge Müdürü Yıldırımhan, şöyle konuştu: “Trabzon’da yeni bir cami 
açma derdinde değiliz. Cami açmak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevleri 
arasındadır. Ayasofya bizim tapu kayıtlarımızda cami olarak geçtiği için cami 
dışında fonksiyon veremiyoruz. Yeniden cami olması için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Anıtlar Kurulu’na proje sunacağız. Ayasofya’nın imam kadrosu 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nca tahsis edildi. Fresklerin nasıl kapatılacağı konu-
sunda çalışma yapacağız. Perdeleme sistemi düşünüyoruz. Ancak, projeleri 
yapmadan konuşmak yanlış olur. Otomatik perdeleme mi olur, başka mı olur, 
oradaki yapıya zarar vermeden hangisi uygulanabilirse onu dizayn edeceğiz.”

Çan kulesi minare olarak kullanılacak

Müzenin yanında bulunan çan kulesini minare olarak kullanacaklarını 
belirterek camide minber ve mihrabın da yer alacağını dile getiren Yıldırım-
han, şunları söyledi: “Ayasofya’nın cami olduğu dönemdeki fotoğrafa uygun 
projelendirme yapacağız, minber ve mihrabı yerleştireceğiz. Camide şüphe-
siz 5 vakit namaz kılınabilecek. Buranın tarih boyunca minaresi olmamış. 
Çan kulesini minare olarak kullanacağız. İç bölümde bir merdiven var. Ho-
parlör de takılabilir. Yeniden bir minare yapmayı düşünmüyoruz. Turistler 
istedikleri gibi burayı ziyaret edebilecek. Kapıdaki paralı geçiş sistemini kal-
dıracağımız için yerli ve yabancı turist sayısı daha da artacak. Ayrıca sade-
ce perde ile kapatacağız demiyoruz. Bizim düşüncemiz bu. Cami içerisinde 
freskleri açılır-kapanır sistemle perdeleme öngörümüz var” (URL-1, 2013).
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2. Grup:

AYASOFYA MÜZESİNE İMAM KADROSU

Trabzon Mü�üsü Veysel Çakı, ibadete açılması için çalışmaların devam 
ettiği Trabzon Ayasofya Müzesi’ne imam hatip kadrosu verildiğini söyledi. 
Çakı yaptığı açıklamada, Vakı�ar Trabzon Bölge Müdürlüğü tarafından 
Ayasofya Müzesi’nin camiye dönüştürülmesi çalışmalarının devam ettiğini 
belirterek, ‘Ayasofya’nın ibadete hazır hale gelmesi için yapılan çalışmaların 
çok uzun süreceğini sanmıyorum’ dedi.

Müracaatlar alınacak
Ayasofya’nın ibadete açılacak olması nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlı-

ğı’nın da kadro konusunda gerekli düzenlemeyi yaptığını dile getiren Çakı, 
‘İbadete açılması için çalışmaların devam ettiği Ayasofya’ya imam hatip 
kadrosu verildi. Ayasofya ibadete hazır hale getirildiğinde kadro ilan edi-
lecek ve müracaatlar alınacak’ diye konuştu. Çakı, imam hatip kadrosuna 
atanacak kişinin, müracaat edenler arasında yapılacak sınavdan sonra belir-
leneceğini kaydetti.

Freksler namaz vakti kapatılacak
Ayasofya’ya henüz imam ataması yapılmadığını belirten Çakı, ‘’Ayasofya 

Vakı�ar Bölge Müdürlüğüne ait bir mekân. Henüz Vakı�ar Bölge Müdürlü-
ğünün oradaki çalışması sürüyor. Bu çalışmalar sonrası Ayasofya bize tahsis 
edilirse biz de din hizmetlerinin yürütülmesi için imam ataması yapacağız’’ 
diye konuştu. Veysel Çakı, kamuoyunda ‘Ayasofya içindeki fresklerin ibadete 
engel olup olmayacağı’ tartışması üzerine ise ‘’Ayasofya’da bu konudaki düzen-
lemeyi Vakı�ar Bölge Müdürlüğü yapacak. İbadete açılması için çalışmaların 
devam ettiği Ayasofya’da, freskler, namaz saatlerinde perde ile kapatılacak’’ 
dedi. Freskleri tam olarak incelemediğini söyleyen Çakı, “Fresklerde ne oldu-
ğunu tam olarak incelemedim ama ‘insan resmi olan mekânda namaz kılmak 
haramdır, böyle bir alanda kılınan namaz olmaz, tekrarı gerekir’ demek doğru 
değil. İslamiyet kıble yönünde insan resmini doğru bulmamaktadır ama ora-
da namaz kılmak kesinlikle olmaz denemez” ifadelerini kullandı. Çakı, cami-
lerde namaz kılan kişinin Allah ile irtibatını kopartacak, konsantrasyonunu 
bozacak etkenleri uygun bulmadıklarını anlatarak, “Camilerimizde namaz 
kılarken cemaatin dikkati dağılmasın diye özellikle kıble yönüne saat veya 
süslemeler konulmasını istemiyoruz” diye konuştu (URL-2, 2013).
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3. Grup:

TRABZON’DAKİ AYASOFYA MÜZESİ’NİN İBADETE 
AÇILACAK OLMASINA TEPKİLER SÜRÜYOR

Türkiye Turizm Yöneticileri Birliği Karadeniz Bölge Sorumlusu Yusuf 
Altuntaş, bu kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Altun-
taş “Neden korkuyoruz ki, anlamıyorum. Ayasofya cami olunca ilimizde-
ki Müslüman sayısı mı artacak? Ayasofya’da müzenin 100 metre yanındaki 
camii vakit namazlarında bile dolmazken Trabzon’da turizm denince akla 
gelen ve her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Ayasofya’yı cami olarak iba-
dete açma fikrine akıl sır erdiremiyorum. Trabzon’da tarım bitti, tütün bit-
ti, fındık bitti. ‘Tek kurtuluş turizmde’ diyen bu ilin yöneticileri Trabzon’da 
turizmi baltalayacak bu kararın altına nasıl imza atarlar. Milli ve manevi 
değerlerine bağlı olmak ayrı, gerçeği görmek, dünyayla entegre bir şekilde 
politikalar izlemek ayrıdır” dedi.

“Trabzon’a gelen ve Ayasofya’yı görmek isteyen turiste ‘Biraz bekleyin 
namaz bitsin, biz duvarlardaki perdeleri kaldıralım müzeyi o zaman gezer-
siniz mi’ diyeceksiniz?” diyen Altuntaş “Bu kadar çağ dışı bir uygulama olur 
mu? Dilerim Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakı�ar Bölge Müdürlüğü’ne devir 
işlemini gerçekleştirmeden bu karardan dönülür ve Ayasofya şimdi olduğu 
gibi turizmde cazibe merkezimiz olmaya devam eder” ifadelerini kullandı 
(URL-3, 2013).

8. Etkinlik: Lider şu yönergeleri verir: “Merhaba sevgili meslektaşlarım… 
Ne yazık ki, içinde bulunduğumuz Ayasofya Müzesi çok yakın zamanda ca-
miye dönüştürülecek. Ayasofya Müzesi’nin Müdürü olarak bu durum beni de 
oldukça etkiledi. Bir an önce Trabzon kentine değer katan Ayasofya için endi-
şelerimizi, düşüncelerimizi yazıya dökelim ve ilgili kurumlara iletelim…” der. 

Katılımcılara sayma yoluyla 1’den 3’e kadar sayı verilir. 1’lerin, 2’lerin ve 
3’lerin bir araya gelerek 3 grup oluşturmaları yönergesi verilir. Gruplar ilgi-
li kurumlara mektup yazarlar. Yazılan mektuplar gruplar arasında dağıtılır. 
Gruplara, mektubun içeriğinden ve verileceği kurumdan yola çıkarak can-
landırmalar hazırlamaları söylenir. Grupların hazırladıkları canlandırma-
lar sırayla izlenir ve yapılan canlandırmalar üzerine konuşulur.
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C- Değerlendirme
9. Etkinlik: Katılımcılara sayma yoluyla 1’den 3’e kadar sayı verilir. 

1’lerin, 2’lerin ve 3’lerin bir araya gelerek 3 grup oluşturmaları yönergesi 
verilir. Gruplara, Ayasofya Müzesi’nin uluslararası bir seminer kapsamında 
ziyaret edileceği söylenir. Ziyaretçilere müzenin mimarisinin tanıtılması 
amacıyla gruplara;

1. Grup: Reklam filmi 

2. Grup: TV belgeseli

3. Grup: Gazete haberi hazırlamaları yönergesi verilir. Belirli bir 
süreden sonra gruplar sırayla izlenir.

Yaratıcı Drama Uygulama Planı 2: Trabzon Müzesi (Kostaki 
Konağı) ve Mimari Özellikleri

Süre: 240 dakika

Yöntem/Teknikler: Yaratıcı drama/rol oynama, doğaçlama, rol kartı

A- Hazırlık-Isınma
1. Etkinlik: Lider eşliğinde müzenin bahçesi gezilir. Katılımcılara, 

müzenin yakın çevresindeki sokak dokusu ve mevcut yapıları dikkatle 
inceleyerek dolaşmaları söylenir. Yeterli süre sonrasında bir araya gelinir. 
Katılımcılardan gönüllü olan birinin Kostaki Konağı olarak,  alanda 
kendisine bir yer bularak hareketsiz bir şekilde durması yönergesi verilir. 
Diğer katılımcılara, bedenleri ile konağın yakın çevresindeki sokaklar ve 
binaları temsil edecek şekilde ortadaki kişinin etrafında yerlerini alarak, 
hareketsiz bir şekilde durmaları söylenir. Lider, omzuna dokunduğu kişinin 
ne olduğunu ve ne hissettiğini söylemesi yönergesini verir. Kostaki Konağı 
da dâhil olmak üzere herkesin omzuna dokunulur, ne oldukları ve duyguları 
dinlenir. Ardından başka bir gönüllü Kostaki Konağı olarak ortaya geçer, 
diğerleri de bir önceki işlevlerinden farklı olacak şekilde alanda yerlerini 
alırlar. Uygulama, herkesin omzuna dokunulup ne oldukları ve duyguları 
dinlenerek sonlandırılır.

2. Etkinlik (Ara Sokak-Dar Sokak): Lider, ‘ara sokak-dar sokak’ adlı 
oyundan uyarlanarak hazırladığı oyunu anlatır. Katılımcılar 5’erli gruplara 
ayrılarak geniş kolda arka arkaya dizilirler. Kollarını yana açarak yan taraf-
taki sırada bulunan kişiyle el ele tutuşurlar. Katılımcılardan bir ebe, bir de 
Kostaki seçilir. Kostaki sıraların ortasındaki koridora geçer. Dışarıda da ebe 
onu gözetlemektedir. Ebe, Kostaki Konağı ile ilgili bir kavram söylediğinde 
(örneğin “İtalyan üslubu”) gruptakiler 90 derece sağa dönüş yaparak el tu-
tuştukları eşinden ayrılır ve yeni yönündeki eşiyle el ele tutuşarak farklı bir 
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koridor oluştururlar. Bu sırada ebe, Kostaki’yi değişen koridorlar arasında 
kovalar ve yakalamaya çalışır. Ebenin her defasında farklı bir kavram söyle-
mesi yönergesi verilir. Oyun esnasında ebe ya da Kostaki kolların altından 
geçiş yapamaz. Kostaki yakalandığında oyuna yeni birer ebe ve Kostaki ile 
devam edilir. Oyun birkaç kez tekrarlanır. 

3. Etkinlik: Katılımcılara sayma yoluyla 1’den 3’e kadar sayı verilir. 1’le-
rin, 2’lerin ve 3’lerin bir araya gelerek 3 grup oluşturmaları yönergesi veri-
lir.  Gruplara binanın yapısal karakterleri ile ilgili birer konu ve A4 kâğıtlar 
verilir. Gözlemledikleri yapısal veya mimari özellikleri yazarak/çizerek kâ-
ğıda aktarmaları yönergesi verilir. 

Gruplara verilen konular şöyledir:

Grup: Konağın dış cephe malzemeleri

Grup: Konağın çatı malzemeleri

Grup: Konağın oturduğu kot ile dış mekân kotu arasındaki ilişki 

Uygulamanın tamamlanmasının ardından gruplara, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün Kostaki Konağı’na benzer bir konak inşa etmeyi düşün-
dükleri söylenir. Gruplara, işledikleri konuları bir kurgu içinde müdürlüğe 
tanıtmaları söylenir. Hazırlanmaları için verilen sürenin ardından gruplar 
sırayla izlenir.

Ara Değerlendirme: “Konağın geçmişte kentte bulunduğu konumu ile 
günümüzdeki konumunu karşılaştırırsak neler söyleyebiliriz? Müzede ne-
ler gördük? Müzenin dikkatinizi en çok çeken özelliği neydi?” gibi sorular 
sorularak katılımcılar dinlenir.

B- Canlandırma
4. Etkinlik: Gruplara Kostaki Teophylaktos’un fotoğrafı ve A4 kâğıtlar 

dağıtılır. Gruplara, “Fotoğra�aki kişi kim olabilir? Hangi yıllar arasında 
yaşamış olabilir? Mesleği ne olabilir? Bu konak ile ilişkisi ne olabilir?” gibi 
sorularla fotoğrafı incelemeleri ve bu kişi ile ilgili düşüncelerini yazmaları 
yönergesi verilir.
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Uygulamanın ardından Lider, fotoğra�aki kişinin Kostaki Teophylaktos 
olduğunu söyleyerek, kişi ile ilgili çeşitli bilgiler verir: “Bu yapı, Trabzon’un 
Rum kökenli zenginlerinden Kostaki tarafından yaptırılmıştır. O yıllarda 
Trabzon’da önemli bir kişi ve büyük bir tüccar olan Kostaki, Rusya ile ticaret 
yapmaktadır.”

5. Etkinlik (Eş Zamanlı İkili Doğaçlamalar): Katılımcılar ikili gruplar 
oluştururlar. Kendi aralarında A, B olarak karar verirler. Gruplara rol kartları 
dağıtılır. Doğaçlamalar eş zamanlı yapılır. Belirli bir süreden sonra grupların 
doğaçlamaları izlenilir.  

(A) Latife Hanım, 26 yaşında: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün eşisiniz. Pek çok yurt gezisinde eşinize eşlik edi-
yorsunuz. Fakat son zamanlarda eşiniz vaktinin çoğunu devlet ve bürokrasi 
işleriyle geçiriyor. İki gün Trabzon’da bulunan Kostaki Konağı’nda kalacağı-
nızı öğreniyorsunuz. Trabzon’u ilk kez ziyaret edeceğiniz için sıkılacağınızı 
düşünerek, Trabzonlu hanımları kalacağınız konağa davet ediyorsunuz.

Başlangıç noktası: O gün konağa girdiniz, karşınızdaki büyük ve ihtişamlı 
odayı görünce, konakta çalışan görevliye “Trabzonlu hanımlar gelecek, bu 
odayı bir an önce hazırlayalım!” demenizle doğaçlama başlıyor.

(B) Aysel Sever, 45 Yaşında: 20 yıldır Kostaki Konağı’nda çalışan bir gö-
revlisiniz. İşinizi her zaman dikkatle, titizlikle yapmaktasınız. O gün konağa 
Atatürk ve eşi Latife Hanım’ın Trabzon’a geleceğini duydunuz. Hem Ata-
türk’ün ve eşinin ilk ziyareti olması hem de çok önemli bir toplantıya ev sa-
hipliği yapması yönüyle konak için çok özel bir gün. Konağın hazırlanması 
konusunda her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyorsunuz. Giriş katın 
en büyük ve ihtişamlı odasını, Atatürk ve heyetinin yapacağı toplantı için 
düzenliyorsunuz.

Başlangıç noktası: Konağın hazırlıkları henüz bitmişken, Latife Hanım 
konağa girerek, “Trabzonlu hanımlar gelecek, bu odayı bir an önce hazırla-
yalım!” demesiyle doğaçlama başlıyor.

6. Etkinlik: Katılımcılara sayma yoluyla 1’den 3’e kadar sayı verilir. 1’le-
rin, 2’lerin ve 3’lerin bir araya gelerek 3 grup oluşturmaları yönergesi ve-
rilir. Gruplara, Trabzon Müzesi’nin günümüze kadar üstlendiği işlevlerden 
biri ve 35 cmx50 cm boyutlarında kâğıtlar ve kalemler verilir. Gruplara, 
yapının verilen işlev ile ilişkilendirilerek o günkü plan ve malzeme kulla-
nımını mimari çizim teknikleri (plan, kesit, görünüş, perspektif vb.) ile an-
latmaları söylenir. Uygulamanın ardından çember olunur. Müzenin farklı 
işlevlerine yönelik olarak yapılan çizimler incelenir.

1. Grup: Konak

2. Grup: Hükümet Konağı

3. Grup: Kız Meslek Lisesi
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7. Etkinlik (Öykü Oluşturma): Katılımcılara sayma yoluyla 1’den 3’e kadar 
sayı verilir. 1’lerin, 2’lerin ve 3’lerin bir araya gelerek 3 grup oluşturmaları 
yönergesi verilir. Gruplara, Trabzon Müzesi’nin günümüze kadar üstlendiği 
farklı işlevlerden biri söylenir. Gruplara söylenen işlev zamanında yapının 
nasıl bir rol üstlendiğini, nasıl kullanıldığını, nasıl yaşantılara ev sahipliği 
yaptığını düşünerek birer öykü yazmaları yönergesi verilir.

Gruplara söylenen işlevler şöyledir:

1. Grup: Konak

2. Grup: Hükümet Konağı

3. Grup: Kız Meslek Lisesi

8. Etkinlik (Grup Doğaçlamaları): Katılımcılara sayma yoluyla 
1’den 3’e kadar sayı verilir. 1’lerin, 2’lerin ve 3’lerin bir araya gelerek 3 
grup oluşturmaları yönergesi verilir. Gruplara önceki etkinlikte yazılan 
öyküler dağıtılır. Öykülerden yola çıkarak birer kurgu oluşturmaları 
ve canlandırmaları yönergesi verilir. İzleyen gruplara, canlandırmaları 
izlerken yapının hangi işleve sahip olduğunu tahmin etmeleri söylenir.

C- Değerlendirme
9. Etkinlik: Katılımcılara sayma yoluyla 1’den 3’e kadar sayı verilir. 1’le-

rin, 2’lerin ve 3’lerin bir araya gelerek 3 grup oluşturmaları yönergesi verilir. 
Gruplara 50 cm x 70 cm boyutlarında birer fon kartonu, renkli kartonlar, 
kalemler, önceki etkinlikte yapılan çizimler ve yapıştırıcılar verilir. Gruplara, 
müzenin mimarisi ile ilgili belirledikleri bir kavramı, fon kartonunu zemin 
olarak kullanarak, birer konsept pa�ası oluşturmaları yönergesi verilir. Uygu-
lamanın adından çember olunur, hazırlanan pa�alar değerlendirilir. Kostaki 
Konağı (Trabzon Müzesi) ile ilgili görüşler ve edinilen bilgiler dile getirilir.

Yaratıcı Drama Uygulama Planı 3: Atatürk Köşkü ve Mimari 
Özellikleri 

Süre: 240 dakika

Yöntem/Teknikler: Yaratıcı drama/rol oynama, doğaçlama

A- Hazırlık-Isınma
1. Etkinlik: Lider eşliğinde müzenin bahçesi gezilir. Köşk’ün güney 

cephesinin iki boyutlu çizimine ait 20 parçayı bahçenin çeşitli yerlerine 
saklandığını söylenir. Katılımcılara müzenin bahçesini gezerken çeşitli 
yerlere saklanmış kâğıt parçalarını bularak, cepheyi oluşturacak şekilde bir 
araya getirmeleri yönergesi verilir.
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Uygulamada kullanılan çizim aşağıdaki gibidir:

2. Etkinlik: Lider, binanın mimari üslubunun ‘Barok’ olduğu bilgisini 
verir. Katılımcılara birer A4 kâğıt dağıtılır, alanı dikkatle gezmeleri ve ba-
rok etkisi olan 3 öğe bularak ellerindeki kâğıtlara ne olduğunu yazmaları ve 
öğeleri çizim ile ifade etmeleri söylenir.

3. Etkinlik: Köşk’ün iç mekânında bulunan bazı nesnelere ait fotoğra�ar 
alanda bir yere konur. Katılımcılardan iki kişi ebe olur. Ebelere bir süre için 
mekândan ayrılmaları söylenir. Diğer katılımcılara ikili gruplar oluşturma-
ları yönergesi verilir. İkililere, yerdeki fotoğra�ardan birer tane alarak, ken-
di aralarında o nesne ile ilgili bir form belirlemeleri ve mekânda donuk bir 
şekilde yerlerini almaları söylenir. Ebelerin amacı, aynı forma sahip olan 
ikilileri bulmaktır. Katılımcılar hazır olduğunda, ebeler gelir. Ebelerin do-
kunduğu kişiler sadece o an için çözülür, hareketini (formunu) gösterir ve 
tekrar donuk konuma geçerler. Ebenin herhangi bir ikiliyi bulması duru-
munda, ikililer nesnelerinin fotoğrafını göstererek ve ne olduğunu söyleye-
rek oyundan çıkarlar. İki ebeden en çok eşleştiren oyunu kazanır. Uygula-
mada kullanılan fotoğra�ardan bazıları aşağıdaki gibidir:

      

            



Mimarlık Çalışmaları 21

4. Etkinlik: Lider, katılımcılar mekâna girmeden önce Atatürk’ün kendi 
yazdığı/söylediği birer cümle yazılı olan kâğıtları Köşk’ün farklı yerlerine 
saklar. Lider eşliğinde müzeye girilir. Katılımcılara Köşk’ü gezerken etra�a 
(zemin katta) saklanmış olan kâğıtları bulmaları söylenir. Tüm kâğıtların 
bulunmasının ardından çember olunur, sırayla tüm cümleler dinlenir. 
Dinlenen her cümlenin ardından grupla değerlendirmeler yapılır. “Atatürk 
bunu kime, neden söylemiş olabilir? Atatürk bu cümleyi nasıl bir kalemle 
yazmış olabilir? Atatürk bunu söylerken nasıl bir mekânda olabilir?...” gibi 
sorulara tahminler yürütülür. Uygulamada kullanılan cümlelerden bazıları 
şöyledir (Usta, 2011):

“Yıllarca önce düşündüğüm bu işi Trabzon’da tamamlamak mukaddermiş.”

“Hayatımın anımsayabildiğim en mutlu dakikalarını yaşıyorum.”

“Bu kadar saygı, sevgi ve bağlılık ifade eden milli heyecan karşısında bir 
naçiz kalbin durmaması, yine o milli heyecanın verdiği kuvvet sayesinde 
ancak mümkün olabilmiştir.”

“Sizi takdir ederek ve sizinle onur duyarak Trabzon’dan şimdi ayrılıyorum.”

“Hakkımda gösterilen içten duygulara teşekkür eder, yüce halka sevgi ve 
selamlarımı sunarım.”

“Pek yakında doğu âlemi, kültür alanında çok, pek çok yükselecektir ve 
bunu senin başaracağına inancım tamdır.”

“Doğu kuvvet ve iktidar kaynağıdır. Ben ilk kuvveti o kaynaktan aldım.”

“Trabzonlular olarak benden bir dileğiniz var mı?”

“Çok güzel, çok başarılı oldunuz, önünüzde uzun yıllar var, yükseleceksiniz.”

“Ben olayım, olmayayım, Türk milleti bakidir. Görevinizi bana karşı 
değil, millete karşı yapacaksınız.”

Ara Değerlendirme: Katılımcılara duygu ve düşüncelerini grupla 
paylaşmaları söylenir. Atatürk Köşkü, bahçesi ve cephe karakterleri ile ilgili 
gözlemler dile getirilir. Atatürk’ün söylediği/yazdığı cümleleri okurken 
neler hissettikleri üzerine konuşulur.

B- Canlandırma
5. Etkinlik (Grup Doğaçlamaları): Lider, köşkün giriş katında bulunan 

odada şu yönergeleri verir: “Bu oda tarihsel bir karara tanıklık etmiş. 11 
Haziran 1937 tarihinde Atatürk, mal varlığını Türk Ulusu’na bağışlama ka-
rarı almış. Bu tarihi anı şu sözlerle ifade etmiş: “Mal ve mülk bana ağırlık 
veriyor. Bunları milletime vermekle ferahlık duyuyorum. İnsanın serveti, 
kendi manevi kişiliğinde olmalıdır. Ben büyük milletime daha neler ver-
mek istiyorum.”
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Katılımcılara sayma yoluyla 1’den 3’e kadar sayı verilir. 1’lerin, 2’lerin 
ve 3’lerin bir araya gelerek 3 grup oluşturmaları yönergesi verilir. Gruplara 
Atatürk’ün mal varlığını bağışlama kararı ile ilgili birer doğaçlama konusu 
verilerek canlandırmaları söylenir. Grupların hazırladıkları canlandırmalar 
sırayla izlenir ve yapılan canlandırmalar üzerine konuşulur. Gruplara 
verilen doğaçlama konuları şöyledir: 

1. Grup: Tarihi kararın alındığı anda: Sizler, Atatürk’ün heyetini oluşturan 
kişilersiniz. Kentin ileri gelenlerinin çoğu Atatürk’ün yanında iken, kentin 
valisinin yoğunluğu nedeniyle bu tarihi ana tanıklık edemeyeceği haberini 
aldınız. Atatürk’ün hiddetlendireceğini bildiğinizden, bu durumu ona nasıl 
açıklayacağınızı düşünüyorsunuz.

2. Grup: Tarihi kararın basın yoluyla halka iletilmesi: Sizler, basından 
gelen haberleri gören kişilersiniz. Mal varlığı listesinde Atatürk Köşkü’nün 
olmadığını görmek size şaşkınlık ve büyük bir hayal kırıklığı yaşatıyor. Bu 
durumun nedeni üzerine düşünüyor, tartışıyorsunuz.

3. Grup: Tarihi karar sonrasında: Sizler, kiminiz çocuğunuzu, kiminiz 
işinizi, kiminiz ocakta pişmekte olan yemeğinizi bırakıp Atatürk’ü 
Trabzon’dan uğurlamaya giden kişilersiniz. Limana ulaştığınızda, 
Atatürk’ün sabahın çok erken saatlerinde kimseye duyurmadan sessiz 
sedasız Trabzon’dan ayrıldığını öğreniyorsunuz.

6. Etkinlik (Grup Doğaçlamaları): Katılımcılara sayma yoluyla 1’den 
3’e kadar sayı verilir. 1’lerin, 2’lerin ve 3’lerin bir araya gelerek 3 grup 
oluşturmaları yönergesi verilir. Gruplara köşke ait kat planları ve A4 eskiz 
kâğıtları dağıtılır. Köşk’ün zemin kat ve birinci katını gezerek, ısıtma 
sistemini incelemeleri yönergesi verilir. Gruplara, ısıtma tesisatı ile ilgili 
tespit edebildiklerini eskiz kâğıtlarına çizmeleri söylenir. Isıtma sistemi ile 
ilgili çizilen kâğıtlar incelenir. Köşkün ısıtma sistemi ile ilgili bilgiler verilir: 
“Köşk’ün ısıtma sistemi İsviçre yapımı olup, 1890’lı yıllarda bina inşa 
edilirken döşenmiştir. Borular, şöminenin arkasından duvarların içinden 
geçecek şekilde yerleştirilmiştir. Şömine yanınca tüm odalar merkezi 
sistemle ısınmaktadır.”

Uygulamanın ardından gruplara verilen doğaçlama konusu şöyledir: 
“Kent merkezini ziyaretini tamamlamasının ardından Atatürk ve heyeti 
Köşk’e döner. Heyetten birinin Köşk’ün soğuk olduğunu söylemesi üzerine, 
işe yeni başlamış olan görevlinin köşkün ısıtma sistemini çalıştırmak için 
şömineyi yakmayı düşünemediği fark edilir.” Grupların hazırladıkları 
canlandırmalar sırayla izlenir ve yapılan canlandırmalar üzerine konuşulur. 

7. Etkinlik (İkili Doğaçlamalar): Liderin yönergeleri şöyledir: “Köşk’ün 
önemli yapısal özelliklerinden biri de su sarnıcı. Bu binada, yağan yağmur 
ve kar sularının israfını önlemek için bulunan bir su sarnıcı var. Sizce bu su 
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sarnıcı nerede, ne boyutta ve nasıl olabilir?” Katılımcılar 3 gruba ayrılırlar. 
Gruplara birer su sarnıcı tasarlamaları ve Köşk’te nerede bulunduğunu kat 
planları üzerinde belirtmeleri söylenir. Her gruba altlık olarak kullanacak-
ları 20 cm x 20 cm boyutlarında birer mukavva, çeşitli renklerde fon kar-
tonları, maket bıçakları ve yapıştırıcılar verilir. 

Uygulamanın ardından gruplar tasarladıkları su sarnıçlarını tanıtırlar. 
Katılımcılar ikili gruplar oluştururlar. Gruplar kendi aralarında A, B olarak 
karar verirler. Liderin verdiği yönerge şöyledir: “A’lar, sizler köşkün su sar-
nıcını tasarlayan mimarlarsınız. Yağan yağmur ve kar sularının daha kolay 
aktarılabilmesi için sarnıcın binanın bodrum katında olması gerektiğini 
düşünüyorsunuz. B’ler, sizler köşkte çalışan görevlilersiniz. Sarnıcın bina-
nın bodrum katında yapılmasının zor ve masra�ı olacağını düşünüyor ve 
köşkün dışında, bahçede yer alması gerektiğini savunuyorsunuz.” Doğaç-
lamalar eş zamanlı yapılır. Belirli bir süreden sonra gruplar sırayla izlenir. 
Ardından roller değiştirilerek doğaçlamalar yapılır.

C- Değerlendirme
8. Etkinlik: Katılımcılara sayma yoluyla 1’den 3’e kadar sayı verilir. 1’le-

rin, 2’lerin ve 3’lerin bir araya gelerek 3 grup oluşturmaları yönergesi veri-
lir. Gruplara Atatürk Köşkü’nün geçmişini, mimari özelliklerini ve Trabzon 
kenti için önemini anlatan birer afiş tasarlamaları yönergesi verilir. Çalışma 
boyunca yazılan/çizilen nesneleri diledikleri şekilde afiş üzerinde kullanı-
labilecekleri söylenir. Gruplara 50 cm x 70 cm boyutlarında fon kartonları 
ve renkli kalemler verilerek, oturum boyunca kullanılan yazı, fotoğraf ve 
çizimlerden dilediklerini kullanabilecekleri söylenir. Uygulamanın tamam-
lanmasının ardından çember olunur, hazırlanan afişler incelenir. Atatürk 
Köşkü ile ilgili görüşler ve edinilen bilgiler dile getirilir.

Yaratıcı Drama Uygulama Planı 3: Sümela Manastırı ve Mimari 
Özellikleri 

Süre: 240 dakika

Yöntem/Teknikler: Yaratıcı drama/rol oynama, doğaçlama, donuk imge

A- Hazırlık-Isınma
1. Etkinlik: Lider eşliğinde patika yollardan geçilerek manastıra 

varılır. Katılımcılara birer A4 kâğıt verilerek, avluya ulaşana kadar geçilen 
güzergâhın krokisini, manastırın topoğrafyası ve çevresi ile bağlantısını 
düşünerek çizmeleri söylenir. Çember olunur, çizilen krokiler incelenir.

2. Etkinlik: Lider, elindeki bez torbayı katılımcıların arasında dolaştırarak 
birer tane kâğıt almalarını sağlar. Katılımcılara, ellerindeki kâğıtta aynı ifa-
de yazılı olan kişileri bularak, ikili ya da üçlü gruplar oluşturmaları söylenir. 
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Gruplara, kâğıttaki ifade ile ilgili görüşlerini birbirleri ile paylaşarak, kavram 
üzerine tartışmaları yönergesi verilir. Kâğıtlarda yazılı olan ifadeler şöyledir:

• Oros Mela (Karadağ)
• Dünya işleriyle ilgiyi kesmek
• Uhrevi dünya için ibadet etmek
• Gözden uzak yörelerde yaşamak
• Ortodoks Hıristiyan aziz ve azizeleri (din adamları)
• Sarp kayalıklar
• Orman içi
• İnanç turizmi
Belirli bir süreden sonra çember olunur. Grupların kavramları ve onlarla 

ilgili düşünceleri sırayla dinlenir. 

3. Etkinlik: Katılımcılara sayma yoluyla 1’den 3’e kadar sayı verilir. 
1’lerin, 2’lerin ve 3’lerin bir araya gelerek 3 grup oluşturmaları yönergesi 
verilir. Gruplara geçmişte manastırda bulunduğu düşündükleri bir nesne 
belirlemeleri ve o nesne ile ilgili bir bilmece hazırlamaları yönergesi 
verilir. Bilmecelerin hazırlanmasının ardından gruplar, diğer gruplara 
bilmecelerini söylerler. Her grubun bilmecesinin yanıtı bulunmaya çalışılır.

4. Etkinlik: Katılımcılara sayma yoluyla 1’den 3’e kadar sayı verilir. 1’lerin, 
2’lerin ve 3’lerin bir araya gelerek 3 grup oluşturmaları yönergesi verilir. 
Gruplara, kapalı bir zarf içinde Sümela Manastırı’nın zemin kat planının 
bölünmesiyle oluşturulan 20 kâğıt parçası ve A4 kâğıt verilir. Gruplara, kâğıt 
parçalarını kat planı oluşturacak şekilde bir araya getirmeleri ve A4 kâğıtlara 
yapıştırmaları söylenir. Uygulamada kullanılan plan aşağıdaki gibidir:

1. çıkış merdiveni 2. kapı   3. iniş merdiveni

4. su kemeri  5. büyük kilise  6. şapel 

7. zindan  8. ayazma  9. mutfak

10. fırın             11. manastır bölümü 12. balkon 

13. Kütüphane  
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 5. Etkinlik: Katılımcılara sayma yoluyla 1’den 3’e kadar sayı verilir. 
1’lerin, 2’lerin ve 3’lerin bir araya gelerek 3 grup oluşturmaları yönergesi 
verilir. Gruplara, manastırı dikkatle gezerek, manastırın bölümlerinin 
avlu ile ilişkisini gösteren bir işlev şeması oluşturmaları yönergesi verilir. 
Hazırlanan işlev şemaları incelenir.

B- Canlandırma
6. Etkinlik (Eş Zamanlı İkili Doğaçlamalar): Katılımcılar ikili gruplar 

oluştururlar. Gruplar kendi aralarında A, B olarak karar verirler. Liderin 
verdiği yönerge şöyledir: 

“A’lar, sizler 1800’lü yıllarda manastırı ziyarete gelen ünlü tarihçilersiniz. 
Araştırmalarınız sonucunda manastırda bulunan fresklerin Rusça, Rumca 
ve Ermeni’ce yazılar yazılarak zedelendiğini tespit ediyorsunuz. Fresklerin 
Türk’ler tarafından harap edilmediğini düşünüyorsunuz. 

B’ler, sizler köşkte yaşayan Keşişlersiniz. Manastırda bulunan kutsal 
saydığınız fresklere Türk’ler tarafından zarar verildiğini söylüyorsunuz.” 
Doğaçlamalar eş zamanlı yapılır. Belirli bir süreden sonra gruplar sırayla 
izlenir. Ardından roller değiştirilerek doğaçlamalar yapılır.

7. Etkinlik: Katılımcılara sayma yoluyla 1’den 3’e kadar sayı verilir. 
1’lerin, 2’lerin ve 3’lerin bir araya gelerek 3 grup oluşturmaları yönergesi 
verilir. Gruplara manastırın üç bölümünden biri söylenir. Gruplardan o 
mekânı incelemeleri ve mekânla ilgili üç tane fotoğraf anı oluşturmaları 
beklenir. Gruplar hazırladıkları fotoğraf anlarını ilgili mekânda sunarlar. 
Oluşturulan fotoğraf anları üzerine konuşulur.

Gruplara verilen manastır bölümleri şöyledir:

1. Grup: Mutfak

2. Grup: Büyük Kilise

3. Grup: Ayazma (Kutsal Su) 

8. Etkinlik (Grup Doğaçlamaları): Aynı gruplara, oluşturdukları 
fotoğraf anlarından yola çıkarak birer canlandırma hazırlamaları söylenir. 
Canlandırmalar ilgili mekânlarda sırayla izlenir ve yapılan canlandırmalar 
üzerine konuşulur.

9. Etkinlik (Grup Doğaçlamaları): Katılımcılara sayma yoluyla 1’den 
3’e kadar sayı verilir. 1’lerin, 2’lerin ve 3’lerin bir araya gelerek 3 grup 
oluşturmaları yönergesi verilir. Gruplara geçmişte Sümela Manastırı’nda 
yaşananlar ile ilgili birer doğaçlama konusu verilerek canlandırmaları 
söylenir. Gruplara verilen doğaçlama konuları şöyledir:

1. Grup: Haydutlar define aramak bahanesiyle manastırı büyük tahribata 
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uğratmakta ve duvarlardaki fresklerin önemli bir kısmı ile değerli eşyaları 
çalmaktadır. Manastırda bulunan değerli eşyalar ve duvarlardaki fresklerin 
önemli bir kısmı sökülerek çalınmakta ve tahrip edilmektedir.

2. Grup: Kurtuluş Savaşı sonrasında bölgede yaşayan Rumların Yuna-
nistan’a göçmesi ile manastır tamamen boşaltılmaktadır. Kontrolsüzlük ve 
bakımsızlıktan harap olmaya başlaması sonucu manastırda kimliği belirsiz 
şahıslar tarafından yangın çıkarılmaktadır.

3. Grup: 1. Dünya savaşı sırasında Rum-Ortodoks topluluklarının yar-
dımlarının da azalmasıyla manastırda yaşam çok zor durumdadır. Manas-
tırda açlık ve can korkusu ile yaşanmaktadır. 

Grupların hazırladıkları canlandırmalar sırayla izlenir ve yapılan can-
landırmalar üzerine konuşulur.

C- Değerlendirme
10. Etkinlik: Katılımcılara sayma yoluyla 1’den 3’e kadar sayı verilir. 

1’lerin, 2’lerin ve 3’lerin bir araya gelerek 3 grup oluşturmaları yönergesi 
verilir. Gruplara oyulabilen 10x25x60 cm boyutlarında birer gazbeton (du-
var malzemesi) ve kesici/oyucu aletler verilir. Gruplardan, hayallerindeki 
manastırı tasarlamaları beklenir. Manastırı, yapılış amacını, yapım tarihi-
ni, yapıldığı malzemeleri ve barındırdığı işlevleri düşünerek oluşturmaları 
söylenir. Uygulamalar tamamlandığında çember olunur, oluşturulan ma-
nastırlar incelenir. Grupların ne düşündükleri, manastırların özellikleri, 
taşı oyarken neler hissettikleri ile ilgili konuşulur. 

11. Etkinlik: Katılımcılara sayma yoluyla 1’den 3’e kadar sayı verilir. 
1’lerin, 2’lerin ve 3’lerin bir araya gelerek 3 grup oluşturmaları yönergesi 
verilir. Gruplara kartonlar, renkli kalemler, makaslar ve yapıştırıcılar veri-
lerek, Sümela Manastırı’nın geçmişini ve mimarisini tanıtan birer broşür 
tasarlamaları söylenir. Uygulamanın tamamlanmasının ardından çember 
olunur, hazırlanan broşürler incelenir. Sümela Manastırı ile ilgili görüşler 
ve edinilen bilgiler dile getirilir.

SONUÇ YERİNE

Bu çalışmada yer alan yaratıcı drama uygulamalarının, katılımcılara 
özgün, eğlenceli ve farklı bakış açıları sağlayan bir öğrenme ortamı 
sunacağı düşünülmektedir. Mimarlık eğitimi kapsamında, müzelerin 
görerek, duyarak, yaparak ve yaşayarak öğrenilmesine olanak tanıyan 
atölye çalışmaları gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda, müzeleri inceleme 
ve tanımaya olan ilginin ve isteğin artırılması amacıyla yaratıcı drama 
uygulamalarına yer verilmesi uygun olacaktır. Bu tür uygulamalar; arkeoloji, 
sanat, tarih, kent ve doğa gibi farklı niteliklerdeki müze mekânlarında da 
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planlanabilir. İlgili alanyazın incelendiğinde müze eğitimine yönelik yapılan 
araştırmaların, bu görüşü destekler nitelikte olduğu görülmektedir (Adıgüzel, 
2006; Başbuğ & Aykaç, 2012; Buyurgan, 2004; Karaosmanoğlu, 2017; Paykoç, 
2002; Paykoç, 2009; Prentice, 1994). Müzelerde uygulanacak yaratıcı drama 
etkinlikleri, müzeler hakkındaki bilgilerin görerek, düşünerek, yorumlayarak 
ve eğlenerek öğrenilmesine katkıda bulunması açısından önemlidir. 
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FARKLI ETNİK KÜLTÜRLERİN ESKİ DÜZCE EVİNDE 
GÜNÜMÜZE YENİDEN UYARLANMASI

REARRAGMENT OF DIFFERENT ETHNIC CULTURES 
TODAY IN OLD DUZCE HOUSE

Alper BİDECİ1, Özlem SALLI BİDECİ1

ÖZET

Zamana meydan okuyarak günümüze kadar ulaşan tarihi Düzce evleri yapısal 
açıdan korunması gereken yapılar arasındadır. Bu yapılar dış etkenler ve yangınlar 
yüzünden giderek azalmakta, hızlı kentleşmenin getirdiği sorunlar da eklenince 
yok olma aşamasına gelmektedirler. Bu amaçla, Düzce ili Merkez ilçesinde bulunan 
yapının yeniden değerlendirilerek günümüze kazandırılabilmesi için çalışma 
yapılmıştır. Çalışmada Düzce ili Merkez ilçesinde 105 ada 2 parselde bulunan yapı 
tercih edilmiştir. Merkezi genelinde nüfus olarak daha fazla bulunan Laz, Abhaza 
ve Gürcü etnik kökenli kültürler göz önüne alınarak öneri sunulmuştur. Böylelikle 
yapının özelliklerinin korunmasının yanı sıra kültür evi olarak kazandırılmasına 
olanak sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Etnik Kültür, Eski Düzce, Kültür Evi.

ABSTRACT

Düzce houses are extant houses which is one of the Structures that need to 
be protected from the structural point of view. �ese structures decrease because 
of external factors and fires, almost become extinct with rapid urbanization. For 
this purpose, this study carried on for regaining building where is placed on 
center county of Düzce. In this study, building was preferred which is placed 105 
block-2 plot in center county. Suggestion is o�ered in view of the fact that cultures 
Laz, Abkhazian and Georgian-origin in general of Düzce. �us, structure will be 
possible to gain the cultural properties as well as preserving the properties of the 
building.

Keywords: Ethnic Culture, Old Düzce, Culture House.

1    Düzce Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 
Düzce, Türkiye



MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM’DA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR30

1.GİRİŞ

Kültür; dili, musikiyi, mimariyi, dağı, taşı her şeyden önce insanı işle-
mek, bunları ulaşılabilecekleri en yüksek, en güzel, en ince noktaya kadar 
ulaştırmaktır (Kaplan, 1976) Kültür, bir toplumu diğerinden ayırmaya ya-
rayan, onun güzelliğini temsil eden bir işaret gibidir. Onun için kültür bir-
liği, ırk birliğinden, hudut birliğinden daha önemli bir özellik taşır. Bir mil-
letin kültürü varsa o millet vardır, eğer kültür yoksa veya özünü yitirmişse 
o toplum kimlik değiştirir. Kültür, bir milletin ruhudur, hayatının iksiridir; 
kurtuluş ve yükselişin en büyük bir amilidir. Ruhsuz bir vücut nasıl yaşaya-
mazsa, kültürü akim kalan bir millet de payidar olamaz (Arslanoğlu, 2000).

Milli Kültür; Bir millete kimlik kazandıran, diğer milletlerle arasında-
ki farkı belirlemeye yarayan. Tarih boyunca meydana getirilen o millete 
ait maddi ve manevi değerlerin uyumlu bir bütünüdür. Bir toplumu mil-
let yapan ve onun bütünlüğünü sağlayan milli kültürdür (www.nedir.com/
milli-kültür).

Tarih boyunca ortaya çıkan savaşlar, göçler, iklim değişmeleri, ticaret, 
doğal afetler gibi olaylar farklı sosyo-kültürel yapıların temasına neden ol-
muştur. Bu temaslar farklı kültürlerin etkileşimini sağlamakla birlikte baş-
ka anlaşmazlıklara sorunlara ve savaşlara neden olmuştur. Bunların sonucu 
olarak, karşılaşan farklı kültürlerin birbiri hakkında görüşleri belirginle-
şir. Kültürler farklılığa dayanır. Bazı kültürler benzerlikler gösterebilseler 
de farklı tarihi, coğrafi, dini ve felsefi faktörler kültürler arasında farklılığı 
doğurur ve pekiştirir. Genel anlamda kültüre birçok faktörün etkisiyle or-
taya çıkmış insan davranış ve tutumları olarak bakılmaktadır. Toplum ken-
di yarattığı kültürel unsurları korur ve geliştirir. Milletler onları oluşturan 
toplum kesimlerinden meydana gelirler. Millet olma sürecini tamamlamış 
toplumlarda kültürlerin korunmalarının kutsallığı kadar, kültürlerin yeni 
ortak paydalar oluşturarak senteze girebilmeleri de saygındır (Avcıoğlu, 
2013). Bugün de çeşitli sebeplere dayanarak Türkiye topraklarında farklı 
sosyo-kültürel topluluklar yaşamaktadır. Bu çalışmada da farklı nedenlerle 
Düzce iline göç eden Abaza, Gürcü ve Laz kültürleri mimari açıdan tek bir 
çatı altında değerlendirilecektir. 

Düzce; coğrafi konumu, bölgenin önemli geçiş noktalarından biri ol-
ması, iklim ve bitki örtüsünün çekiciliği gibi nedenlerle 19. yüzyılın ikinci 
yarısında ve 20. Yüzyılın başlarında bölgeye yapılan göçlerde tercih edilen 
yerleşim noktalarından biri olmuştur (Şekil 1). Osmanlının o dönemler-
de öngörmüş olduğu iskân politikalarının da bu tercihlerde etkili olduğu 
düşünülebilir. Düzce’nin nüfus yapısı açısından neredeyse Türkiye’deki her 
milletten insanı barındıran bir özelliği vardır. Yapılan göçler neticesinde 
bölge nüfusundan yarısı göçmenlerden oluşmuştur. 19. Yüzyılda Rusya’nın 
uyguladığı yayılmacı politikaların neticesinde Düzce’ye Ka�asya, Balkanlar 
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ve Kırım’dan göçmenler iskan edilmiştir. Bölgenin Anadolu ve İstanbul ara-
sında geçiş noktası olması bölgeye Karadeniz bölgesinden iç göçlerin yapıl-
masına neden olmuştur. Bölgenin bu kadar göç almasının bir diğer nedeni 
de diğer Osmanlı şehirlerine göre daha az nüfus yoğunluğuna ve verimli 
arazilere sahip olmasıdır. Göç eden milletlerin acı verici bir yakın geçmişe 
sahip olması birbirlerine daha sıkı bağlı ve kendi içine dönük bir toplum 
olarak yaşamalarına neden olmuştur. Abhazlar, Lazlar ve Gürcüler başta 
olmak üzere göç eden milletler dillerini ve kültürlerinin büyük birçoğunu 
değişmeden çeşitli yollarla korumayı başarmışlardır (Özsoy, 2015).

Şekil 1. Düzce’nin Türkiye’deki Konumu

Bu çalışmada, Düzce ili Merkez ilçesinde 105 ada 2 parselde bulunan 
eski konutun, Düzce ili merkezi genelinde nüfus olarak daha fazla bulunan 
Çerkez, Laz ve Abhaza etnik kökenli kültürleri tanıtacak şekilde, kültür 
evi olarak değerlendirilmek üzere, yeniden tasarlanması amaçlanmıştır. 
Bu sayede yapının tarihi özellikleri korunacak ve işlevi değiştirilerek 
günümüze kültür evi olarak kazandırılması sağlanmış olacaktır.

2. Çalışılan Etnik Kültürler 

2.1. Gürcüler
Dünyanın eski milletlerinden olan Gürcüler, Ka�asya’nın yerli ve nüfus 

bakımından en kalabalık ayrıca siyasal geleneği en köklü halkıdır. Çoruh 
Vadisi’nden doğuda Alazan Irmağı ve Zakatali Mıntıkasına kadar uzanan 
geniş bölgede yaşarlar. Türkiye topraklarına Osmanlı-Rus Savaşı’nın (1877-
1878) ardından Osmanlı yönetiminin elinden çıkarak Rusya İmparatorluğu 
sınırları içindeki Gürcistan’a geçen topraklardaki Müslüman bölgelerden, 
özellikle Batum ve çevresinden en az yarım milyon mülteci göç etmiştir. 
Göçün temel sebebi 16. Yüzyıl sonrasında İslamiyet’i kabul eden Gürcüler 
üzerindeki politik ve ekonomik baskılardır. İran, Azerbaycan, Fransa gibi 
ülkelerde çok sayıda Gürcü bulunsa dahi Gürcistan dışındaki Gürcülerin 
çoğu Türkiye’de yaşamaktadır.
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Türkiye’de Gürcüler, asimile olma endişesiyle birbirine kenetlenerek, 
göç ettikleri bölgelere genellikle kendi Gürcü Köylerini kurup başka halk-
lardan kimsenin köye yerleşmesine izin vermemişlerdir. Köylerini de göç 
ettiği topraklara benzeyen hemen hemen aynı yükseklikteki aynı iklim 
koşullarına uygun yerlere kurmuşlardır. Bu durum kültürlerini koruma-
da büyük önem arz etmektedir. Dini inançlarını yerine getirmek göçün en 
önemli sebeplerinden biridir. Gelir gelmez inşa ettikleri camilerle bu duygu 
ve arzularını anlatmışlardır. 

Sanatkârlıklarıyla bilinen Gürcüler özellikle ağaç ve marangozluk ko-
nusundaki hünerlerini Anadolu’ya taşıyarak nesilden nesile aktarmışlardır. 
Gürcülerin yoğun olarak yaşadıkları Düzce, Bursa, İnegöl gibi yerlere bak-
tığımızda mobilya sektörünün ulaştığı noktayı daha iyi görebiliriz. Ağacın 
sıcaklığını yalnızca mobilya sektörüne değil mimariye de yansıtmışlardır 
(Kasap, 2010).

Düzce’deki Gürcü Köyleri
Merkez: Fındıklıaksu, Çi�likköy, Yeşilçam, Çakırlar, Aydınpınar (Çerkeş, 

Gürcü, Laz), Muncurlu (Çerkeş, Gürcü, Muhacir), Şimşir, Süleymanbey, 
Mergiç, Beyköyü, Asaraksu, Musababa, Gürcüçi�lik, Gölormanı

Gölyaka: Hacıyakup, Hamamüstü

Çilimli: (Merkez Yeşil Mahalle, Gürcü Hüseyin Ağa Mahallesi), Hızar-
dere, Mahirağa

Akçakoca: Melenağzı, Çiçekpınar, Kirazlı, Uğurlu (Gürcü, Türk, Laz), 
Esma Hanım 

Yığılca: Kırık (Türk, Gürcü, Laz) 

(www.haciyakupgolyakaduzce.tr, 2018)

2.2. Lazlar
Lazlar, Gürcülerle ortak ataya sahip bir Ka�as halkıdır. Sayıları dün-

ya genelinde 500 bin ile 1 milyon arasındadır. Günümüzde Batı Gürcistan 
olarak bilinen bölgede Lazika Krallığında yaşıyorlardı. Lazika Krallığı’nın 
7. Yüzyılın sonlarında tarih sahnelerinde yer almadığı görülür. 1204’te Ya-
vuz Sultan Selim’in şehzadeliği döneminde Laz �eması (Lazların özerk 
bölgesi) sınırları içerisinde yer alan toprakların tamamı Osmanlı Devletine 
katılmış ve bölgenin ismi Lazistan Sancağı olarak adlandırılmıştır. Lazistan 
günümüzde Rize’nin Pazar, Ardeşen, Fındıklı ve Çamlıhemşin ilçeleri ile 
Artvin’in Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerinden ve Gürcistan’ın Acara Özerk 
Cumhuriyeti’nden oluşmaktadır(Konakçı, 2013).

http://www.haciyakupgolyakaduzce.tr
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1877-1878 yılları arasında devrin ‘hasta adamı’ olan Osmanlı Devleti 
ile Rusya arasında 93 harbi denilen savaşlar olmuş, Osmanlı Devleti büyük 
bir yenilgi almıştır. Bu savaş hem batıda (Balkanlarda) hem de doğuda 
Ka�asya’da devam etmiş, Lazlarda bu savaşta Osmanlı Devleti’yle birlikte 
Rusya’ya karşı mücadele etmişlerdir. Savaşın sonunda imzalanan Berlin 
Antlaşması’yla Kars-Ardahan-Batum-Artvin ve doğusu elden çıkmış 
burada yaşayan Müslümanlar ve özellikle Lazlar ülkemizin batı kesimlerine 
Düzce, Bursa, Akçakoca, Yalova dolaylarına yerleştirilmişlerdir. İlginç olan 
bu göçler sonucu bu bölgeye yerleşen Lazların kültürlerini ve dillerini Doğu 
Karadeniz’deki Lazlardan çok daha iyi muhafaza etmeleridir (Konakçı, 
2013).

Düzce’deki Laz Yerleşimleri (Gültekin, 2017)

Kabalak – Suncuk – Osmanca – Düzköy – Beci – Yaka

Konuralp Beldesi

Boğaziçi Beldesi (Ballar, Yazlık, Yeşilköy, Dokuzpinar, Şekerpınar, Ça-
yırtarla)

Akçakoca (merkez)

2.3. Abhazlar
Türkiye’de genel olarak Abaza adıyla bilinmelerine karşılık, Ka�asya’da 

bu halkın iki grubu ayrı ayrı ‘Abhaz’ ve ‘Abaza’ (Abazin) olarak adlandırılır. 
Abhazlar (Abazalar) tarihin bilinen ilk dönemlerinden itibaren Abhazya’da 
yaşayan Ka�asya’nın yerli halkıdır. Dil ve köken olarak Çerkeslerle (Adıge) 
akrabadırlar(Papşu, 2003).

Abhazya’nın kuzeyindeki yolun sapa olması ve güneyindeki dağların bir 
silsile takip etmesi, memleketi istilalardan devamlı korumuştur. Abhazya 
arazisi, dik, geçilmez ve çıkılması güç sarp bir yer olduğundan, bu dağlar 
arasında oturan halk çevre ülkelerdeki hadiselerden etkilenmemiştir. 
Bundan dolayı Abazalar kendi örf ve adetlerini uzun süre korumuşlardır 
(Cicioğluvd,2012).

1877 yılındaki Osmanlı-Rus savaşı sırasında, Abhaz Müslümanlarının 
büyük çoğunluğu yüzyıllardır yaşadıkları topraklardan sınır dışı edildiler. O 
tarihte 128 bin olan Abhazya nüfusunun büyük kısmı Osmanlı topraklarına 
göç etti ve Abhazya topraklarında sadece 20 bin civarında Abhaz kaldı. Bu 
gün Türkiye topraklarında yaklaşık 5 milyon Abhazya kökenli Müslüman 
yaşamaktadır. Bunlardan 400.000 – 500,000 gibi rakamlarla ifade edilen 
Abhaz nüfusun büyük bir kısmı Düzce, Hendek, Bolu, Bursa, İzmit illerinde 
yaşamaktadır (Aguajba, 2016).

http://www.abhazyam.com
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Düzce’deki Abhaz Köyleri  (Aguajba, 2016)
Merkez: Derdin, Kaledibi, Fındıklı, Güven, Uğur

Akçakoca: Esmahanım, Dilaver, Davutağa

Gölyaka: Çayköy, Hacısüleymanbey, Aksu, Kurak, Zekeriya

Gümüşova: Yeşilyayla, Nüfren-Soğuksu, Halilbey-Nüfren

Kaynaşlı: Darıyeri, Tavak, Çamoluk, Ay Başı

3. Çalışılan Etnik Kültürlerin Mimari Yönleri

3.1. Gürcü Mimarisi
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde evler birbirine benzer gibi görünse de, 

detaylı bir yaklaşımla yerleşim ve mimarlık açısından farklar görülmeye 
başlar. Laz evlerinin, Gürcü evleriyle iç ve dış mekânsal farklar göstermesi, 
farklı kültürlerin yapı öğesindeki belirleyiciliğinin somut kanıtıdır. Laz ev-
leri taş ve ahşap karışımı, Gürcü evleri ise temelden çatıya dek ahşap yapı 
elamanları ve malzemelerinden oluşur(Baran, 2011).

Evlerin iç düzenlemesi hangi bölgeden geldiğine bağlı olarak değişmek-
tedir. Bazı evler büyük bir salondan oluşmakta ve bazılarında salona açılan 
odalar bulunmaktadır. Genelde birkaç basamakla çıkılan verandadan salo-
na geçilmektedir. Bu salonun ortasında masa ve sandalyeler, bir köşede ise 
bütün evi ısıtacak bir şömine sistemi vardır. Bu tür evlerde mutfak bahçede 
ayrı bir bina olabilmektedir (Şekil 2). Bazı evlerde ise verandadan girilen 
ana salon aynı zamanda mutfak yer alabilmektedir. Bu mutfağın bir kö-
şesinde uyumak için bir divan olabilmektedir. Bu salondan bir kapıya yan 
odaya, bir başka kapıyla ise arka verandaya geçilebiliyor (Kılıç, 2011). 

Şekil 2. Gürcü Evi Örneği
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Yine bazı evler büyük bir salon olarak planlanabilmektedir. Bu salonda 
ortada bir ocak, üzerinde asılı bir kazan ve çevresinde tabureler yerleştiril-
mektedir. Mutfakta bulunan eşyaları ahşap kaplar (külek), büyük kepçeler 
(saplavu), tabaklar (sahan), tahta kaşıklar, güğümler, ibrikler vb; duvarlar-
da asılan kilimler, sivri dipli üzüm sepetleri; yatağın yanında beşikler (Şekil 
3) ve sandıklar diye betimlememiz mümkün olabilmektedir (Kılıç, 2011).

Şekil 3. Beşik ve Yatak

Gürcü mimarisinde genel olarak; Birinci (Zemin) katların ahır olarak 
kullanıldığı, ahırın arka cephesiyle, yan cephelerinin yarısına kadarı taş, 
diğer kısımlar ağaçtan yapıldığı ve girişi ön cephedeki ahır balkonundandır. 
İkinci katın ise 7-8 cm. kalınlığında tahtadan yapıldığı, 120-140 m2alana 
sahip olduğu, genelde merpenle giriş balkonuna çıkıldığı, buradan ara 
hollere ve odalara girildiği görülmektedir. Ayrıca, arka odaların birinde 
taştan yapılı bir şömine ‘Ocak’ vardır. Burada pilekiyle ekmek pişirilmekte, 
tüm yemekler burada yapılmaktadır. Bunların yanı sıra, her evde bir konuk 
odası bulunmakta ve bu odada zorunlu haller dışında yalnızca konuklar 
ağırlanmaktadır. Maddi durumlarına göre büyük ailelerin; 2. kata benzer, 
3. katları bulunmaktadır (Kılıç, 2015).

3.2. Laz Mimarisi
Lazlar iyi birer yapı ustası olarak bilinirler. Yarı kâgir tipte yapmış 

oldukları evler mimari açıdan önemli bir yer tutmaktadır. Laz mimarisi 
gelenekseldir. Evlerinin neredeyse tamamı denizle dağ arasında yamaca 
kurulan; üzerine hemen her mevsim yağmur yağan evlerdir. Savunması ve 
estetiği, babadan deden görüldüğü gibidir. Kesme taş ve kestane ağacından 
yapılan evlerin temelinden çatısına kadar pek çok işlemi el emeği ile 
yapılmaktadır. Çevrede en çok bulunan malzemelerden (kerpiç, ahşap, 
taş vs.) ve doğaya en uygun biçimde yapılan evler, aynı zamanda doğa 
koşullarında en sağlıklı olan evlerdir (Aksamaz, 1995).
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Evlerin iç yerleşiminde; ev kapısından önce “kosoboda (kesik kapı)” 
adında yarım bir kapı vardır.Bu, soğuk havayı kesmek içindir. Kapıdan içeri 
girildiğinde “giriş” bölümü olarak bugünkü antrelerden hayli büyük bir sa-
lon bulunur (oxomonduli). Bu kısım daha çok mutfak olarak kullanılmakta 
ve burada “mabeyin odası” (kiler) bulunmaktadır. Giriş olarak belirttiğimiz 
salonda yemek yapmak için kullanılan bir ocak vardır. Tavandan aşağı sar-
kan kancalı bir demir veya zincire (k´remuli) asılan kazanlarda (ç´uk´a-
li) yemek pişirilmektedir. Aynı zamanda bu ocakta “pleki (gresta) taşı” adı 
verilen özel bir taş yardımı ile ekmek pişirilirdi. Bu kısmın sağında ya da 
solunda “yan oda” adı verilen iki oda bulmaktadır. Bu odalarda kışın otu-
rulmaktadır. Girişten geçildikten sonra karşımıza “hayat odası” çıkmakta-
dır. Bu oda da bir nevi hol görevini üstlenmekle beraber, şimdiki hollerden 
daha geniş tutulmaktaydı. Odalara hayat odasından geçilir, karşılıklı iki 
veya dört oda evin bu kısmında bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet evin arka 
bölümünde olmakla beraber, bazı odalarda yıkanmak için dolap biçiminde 
küçük odacıklar mevcuttu. Yine odaların hemen hepsinde gömme dolaplar 
ve terekler gerek özel eşyaların koyulması, gerekse mutfak eşyalarının sak-
lanması için tasarlanmıştı (Aksamaz, 1995).

Evin en önemli bölümü salon-mutfak kısmıdır. Çünkü evin bütün iş-
leri bu alanda olup, günlük oturmayla birlikte gelen misafir de bu alanda 
ağırlanırdı. Bu alanın zemini toprak olurdu ve evde ayakkabıyla dolaşılırdı. 
Ancak odalarda döşeme vardı. Toprak zeminin yüzeyi üç-dört yıl kadar 
bozulmaz, deforme olmazdı. Üç-dört yılda bir yüzeyi düzeltmek için top-
rak serilirdi. Serilen bu topraklar önce yürünerek insanlar tarafından iyice 
basıldıktan sonra, ‘obanik’e’ denen ağaçtan yapılan el kompaktörleriyle sı-
kıştırılırdı. Bir ha�a içinde iyice kuruyan bu toprak, yüzeyi düzgün ve sert 
bir zemin oluştururdu (Aksamaz, 1995).

3.3. Abhaza Mimarisi
Abhazaların yerleşim dokularına bakıldığında arazi ile uyumlu organik 

bir yapı sergilemektedirler. Yapılarının çoğu ince taş duvarlar, dal çitler ya 
da tellerle belirlenmiş geniş parseller içinde yer almaktadır. Parseller arası 
ilişkileri kısıtlayacak kalın ve yüksek taş duvarlar yoktur, hatta akrabalar arası 
geçişi kolaylaştırmak için geçitler bırakılmıştır. Parsel içinde yer alan binalar 
arasında da açık bir ilişki mevcuttur (Papşu, 2003).

Konut genellikle parselin yola yakın kısmına konumlandırılır ve en yük-
sek yerine inşa edilir. Konut ile parsel girişi arasında kalan alan ise avlu olarak 
kullanılmakta ve mevsimlik işlerde bu bölümde yapılmaktadır. Abhazlarda 
avlu; ağıl, samanlık, ocak ve çeşme ile ilişkilendirilerek daha tanımlı mekân-
lar haline getirilmektedir. Bahçenin büyüklüğü kadar temizliğinin de önemli 
olduğu Abhazlar’da evin ek yapıları bahçenin daima arka kısmında bulun-
maktadır. Eğimli arazide bulunan evler eğimden faydalanmak için iki katlı 
inşa edilmektedir (Papşu, 2003).
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4. ÇALIŞMA ALANI ve ÖNERİ PROJESİ

4.1 Çalışma Alanı
Çalışmada, Düzce ili Merkez ilçesinde 105 ada 2 parselde atıl vaziyette 

bulunan eski konut yeniden düzenlenerek üç farklı kültürün (Gürcü, Laz 
ve Abhaza) tek bir çatı altında farklı mahallerde yeniden yaşatılabilmesi 
amaçlanmıştır. 

Mevcut bina bodrum ve zemin kat olmak üzere iki kat olarak inşa edil-
miştir (Şekil 4-5). Taşıyıcısında ve kullanılan diğer malzemelerde ciddi 
bozulmalar meydana gelmiştir. Parselde yol kenarlarına yakın köşeye inşa 
edilmiş ve bahçenin geri kalanı kullanılmamaktadır.

Bodrum kat kullanılmamaktadır. Taşıyıcıda ve diğer malzemelerde bü-
yük miktarda yıpranmalar vardır. Yapının bacasının iki duvarı tamamen 
yıkık ve taşıyıcılık özelliğini yitirmiştir.

Şekil 4. Mevcut Bodrum Kat Planı
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Şekil 5. Mevcut Zemin Kat Planı

Zemin katta döşeme ve çatıda yıpranmalar mevcuttur. Şuan 
kullanılmaktadır. Ocak işlevini yitirmiştir. Mevcut durumda binanın 
dış cephesinde lekeler, eskimeden kaynaklı yıpranmalar ve dökülmeler 
mevcuttur. Binanın üst bacası kullanılmamakta yan duvardan ek baca 
bulunmaktadır. Cam denizlikleri dökme mozaiktir. Bodrumdaki 
pencerelerde ahşapla kapatılmıştır.

Zemin katta kapı ve pencerelerde lekeler ve dökülmeler mevcuttur. 
Ahşap döşemede, ıslak zemin döşemelerinde ve çatı döşemelerinde 
açıklıklar mevcuttur (Şekil 6-11).

Şekil 6. Kuzey Görünüşü
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Şekil 7. Güney Görünüşü

Şekil 8. Doğu Görünüşü

Şekil 9. Batı Görünüşü
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Şekil 10. Mevcut A-A Kesiti

Şekil 11. Mevcut B-B Kesiti

4.2 Öneri Projesi
Binanın hasarlı yerleri mevcut malzemesine uygun olacak şekilde ona-

rılacak. Ocağın bulunduğu oda Abhaz odası, balkonla irtibatlı oda Gürcü 
odası, bahçeyle irtibatlı oda Laz odası olarak tasarlanmıştır. Tuvalet kısmı 
kaldırılarak mutfak olarak dönüştürülmüştür. Banyo, WC olarak dönüştü-
rüldü. Bodrum kat kafe olarak düşünüldü ve iç merdivenle ulaşım sağlandı. 
Bodrumda giriş kapısı kapatılarak bahçeye yakın yerden giriş verilmiştir. 
Yapının kendine has özellikleri korunmaya çalışılmıştır. Odalar kültürle-
ri yansıtacak şekilde tefriş elemanlarıyla beraber yeniden düzenlenmiştir. 
Evin taşıyıcıları ve duvarlarının yerleri mevcut yerlerinde bırakılmış ve sa-
dece güçlendirme işlemi yapılmıştır.

Bahçeye kültürlerdeki bahçe tefrişleri (şarap küpleri, dibek taşı vs.) 
dikkate alınarak, kafeye hizmet verecek şekilde düzenleme önerisi getiril-
miştir. Odalar kültürlerin kıyafet, yemek, oturma elemanları gibi tefrişlerle 
kültürlerini yansıtacak şekilde düzenlenmiştir (Şekil 12-13).
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Şekil 12. Önerilen Bodrum Kat Planı

Şekil 13. Önerilen Zemin Kat Planı

Çalışmanın sonucunda, yapının özelliklerinin korunmasının yanı sıra 
farklı nedenlerle Düzce iline göçen Gürcü, Laz ve Abhaza kültürleri tek bir 
çatı altında kültür evi olarak kazandırılmasına olanak sağlanarak, korun-
muş ve tanıtılmış olunacaktır.
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SEZAİ KARAKOÇ’UN BALKON ŞİİRİ ÜZERİNDEN YAKIN 
DÖNEM MİMARİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ASSESSING NEAR PERIOD ARCHITECTURE FOLLOWING 
SEZAI KARAKOC’S BALCONY POETRY

Alper BODUR1

ÖZET

Uzun süreçlerden geçerek oluşmuş mimariyi, şiir diliyle ve kısa kelimeler-
le anlatabilmek şairlerin en büyük özelliklerindendir. Fiziksel mekânı düşünce 
süzgecinden geçirip yazıya döken şair, mekânı bazen şehir ölçeğinde, bazen çok 
küçük ölçeklerde şiire konu edebilmektedir. Şairin mimariyi gözler önüne seren 
eserleri, kâh mimariyi metheder, kâh mekânı kendi bakış açısıyla eleştirir. Sadece 
geçmişte oluşan mimariye atıf yapmayan şair, mimari kompozisyonun olması ge-
reken özelliklerini de kendi düşünce sistemi çerçevesinde tasarımlamak ister. Sezai 
Karakoç, Türk şairleri arasında, eserlerinde mekânı sıkça kullanan ve atıf yapan, 
ayrıca mekân üzerine eleştiri getiren usta kalemlerdendir. Sezai Karakoç, geçmiş-
ten evirilerek gelen mimariyi eleştirirken kendi çizgisine göre olması gerekeni de 
eserlerinde belirtmektedir. Sezai Karakoç’un 1957 yılında kaleme aldığı Balkon şi-
iri, şairin şehre bakışını ortaya koyan, şiirin mimariyi eleştiri konusu yapabilen ve 
ona ilham kaynağı olmaya çalışan, dahası kendi kültürüne göre mimari pratiklerin 
yarattığı etkileri gözler önüne serdiği eseridir. Bu çalışmada, Sezai Karakoç’un Bal-
kon şiirinde aradığı mimari ile birlikte 19. Yüzyıldan itibaren kültür ve mekândaki 
değişme ve bugün gelinen yapılaşma koşulları değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Şiir, Mimari, Sezai Karakoç 
 

ABSTRACT

One of the greatest features of the poets is to be able to explain the architecture 
which has been formed over a long period of time with poetic language. �e 
poet, when he spends the physical space through the thought �lter, writes 
poetry sometimes on the scale of the city, sometimes on very small scales. �e 
poet’s works on architecture criticize both architecture and space both from his/
her point of view. �e poet, who does not refer only to the architecture that have 
formed in the past, wants to design the features of the architectural composition 
within the framework of his own thought system. Among the Turkish poets, 
Sezai Karakoç is a master poet who frequently uses and criticizes the space in 
his works. He criticizes the architecture that has evolved from the past. He also 

1     Dr. Öğretim Üyesi,  19 Mayıs Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, boduralper@
yandex.com
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expresses his architectural understanding in his works which should be according 
to his viewpoint. �e Balcony poem written by Sezai Karakoç in 1957 reveals the 
poet’s view of the city. �e Poetry makes architecture a criticism, revealing the 
e�ects created by architectural practices. �is study evaluates today’s architectural 
conditions together with the architecture and civilization that Sezai Karakoç 
emphasizes in Balcony poetry.

Keywords: Poetry, Architecture, Sezai Karakoç

GİRİŞ 

Konutlar; onu kullanan insanların kültürel ve sosyal anlayışını yansı-
tan, geçmişle gelecek arasındaki bağlantıyı sağlayan mimari değerlerdir 
(Semerci & Gümüş: 92). Türkiye’deki konut iç mekânları ve donatıları bu-
günkü durumlarına gelene kadar yoğun bir değişim süreci geçirmiştir. 18. 
ve 19. yüzyıllardan itibaren konutlarda etkisi görülmeye başlanan batılı ya-
şama biçimleri, zaman içinde yerleşmiş ve günümüzde neredeyse tamamen 
geleneksel biçimlerin yerini almıştır. Çağdaş yaşamın kaynağı ve örneği 
olarak gösterilen batı dünyası her yönüyle izlenmiş, hatta taklit edilmiştir 
(Ceyhan, 2002: 1).

Osmanlı barınma kültüründe Batılılaşmanın etkileri denilince her za-
man 19. Yüzyıldaki değişimler öne çıkmaktadır (Demirarslan, 2007: 211). 
İstanbul’da 19. yüzyıldan itibaren yaşanan Batılılaşma hareketleri ve sonuç-
ları, şehirde ikamet eden gayrimüslim toplulukların etkisi, yaşanan yangın, 
deprem gibi doğal afetler, hazırlanan imar planları, hızlı nüfus artışı, eko-
nomik yapının değişmesi, Cumhuriyet rejiminin etkisi, ulaşım kolaylıkları-
nın getirilmesi ve aile yapısında meydana gelen değişiklikler apartmanlaş-
mayı hazırlayan faktörlerin önemlilerindendir (Özakbaş, 2015: 287-288).

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte batılılaşma sürecine giren ülkemizde 
apartman olgusu önceleri batılı yaşamın bir sembolü olarak hayatımıza 
girmiş ancak daha sonra artan barınma ihtiyacına en uygun çözüm olarak 
görülmüştür. Bu süreçte kentsel doku, kent yaşantısı ve konutun iç mekân-
ları değişim geçirmiştir (Mutdoğan, 2014: 2). Şekil 1’de, Mimar Kemalettin 
Bey’in İstanbul Laleli’de tasarladığı Harikzedegân Apartmanları gösteril-
mektedir. Bina, 1922 yılında apartman olarak tamamlanmıştır. İlk toplu 
konut olarak Osmanlı apartman mimarisinin önemli örneklerindendir 
(Işıkkaya, 2016: 318). Günümüzde otel olarak kullanılmaktadır. Cephesin-
de farklı ticaret ve banka hizmetleri yapılan alanlar görünmektedir. 
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Şekil 1. Harikzedegân Apartmanı (Harikzedegân Apartment ) (www.enuygun.com)

Diğer yandan, toplumsal değişimin etkisiyle biçimlenmeye başlayan 
mimari kompozisyon, teknik alanda ortaya çıkan değişiklikler ve gelişme-
ler, edebiyat ve şiir alanında eleştiri konusu olarak ortaya çıkmıştır. 

Sezai Karakoç, Batı medeniyetinin teknik anlamda gelişmeler gösterdi-
ğinin farkında olan, ancak bu medeniyete mesafeli duran, hatta bu noktada 
yeni bir medeniyet tasavvuru geliştiren isimlerden birisidir (Koçak, 2016: 
53). Sezai Karakoç, yeni Türk şiirinin usta şairlerindendir. Karakoç, Türk 
şiirinde var olan genel çerçeveyi aşarak yeni geniş ufuklar açmıştır (Yaşar, 
2012: 264).

Sezai Karakoç, 1950’lerden itibaren dâhil olduğu Türk şiir dünyasında 
kendine mahsus bir şiir dili ve problematiği kurabilmiştir. Sezai Karakoç 
hem bir şair hem de bir düşünce adamı olarak ölüm temasıyla çok ilgi-
lenmiştir (Baş, 2010: 776). Karakoç’un modernlik eleştirisi yaptığı diğer 
önemli öğelerden ikisi de mimari ve şehirdir (Başkal, 2010: 57). Medeni-
yetlerin kendilerine mahsus mekân inşa ettiğine inanan Karakoç, İslam 
medeniyetinden uzaklaşmanın sonunda mekândaki değişimi bir geriye 
gidiş olarak görmekte ve bu geriye gidişi ileriye atılım olarak değiştirecek 
dirilişin gerçekleşme alanlarından birinin mekân olacağını belirtmektedir 
(Coşkun, 2009: 236).

Sezai Karakoç’un mimariyi gözler önüne seren eserleri, kâh mimariyi 
metheder kâh mekânı kendi bakış açısıyla eleştirir. Sadece mimari geçmişe 
atıf yapmayan şair, ayrıca mimari kompozisyonun olması gereken özellik-
lerine de atıf yapar, onu kendi çizgisine göre tasarımlamak ister. Sezai Kara-
koç’un 1957 yılında kaleme aldığı Balkon şiiri, şairin şehre bakışını ortaya 
koyan, şiirin mimariyi eleştiri konusu yapabilen ve ona ilham kaynağı olma-
ya çalışan, dahası kendi kültürüne göre mimari pratiklerin yarattığı etkileri 
gözler önüne seren bir eserdir. Bu çalışmada, Sezai Karakoç’un Balkon şii-
rinde aradığı mimari ile birlikte 19. yüzyıldan itibaren kültür ve mekândaki 
değişme ve bugün gelinen yapılaşma koşulları değerlendirilmektedir. 

http://www.enuygun.com
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BALKON ŞİİRİ

Sezai Karakoç’un modern kente ait şiirine konu ettiği unsurlardan biri 
balkondur (Coşkun, 2009: 242). Karakoç’un en çok ilgi gören hatta bir 
dönemin başlangıcı kabul edilen Balkon şiirinde modern şehir eleştirisini 
çocuk ölümü üzerinden yapmaktadır (Baş, 2010: 806).

Balkon (Karakoç, 2012)

Çocuk düşerse ölür çünkü balkon 
Ölümün cesur körfezidir evlerde 
Yüzünde son gülümseme kaybolurken çocukların 
Anneler anneler elleri balkonların demirinde

İçimde ve evlerde balkon 
Bir tabut kadar yer tutar 
Çamaşırlarınızı asarsınız hazır kefen 
Şezlongunuza uzanın ölü

Gelecek zamanlarda 
Ölüleri balkonlara gömecekler 
İnsan rahat etmeyecek 
Öldükten sonra da

Bana sormayın böyle nereye 
Koşa koşa gidiyorum 
Alnından öpmeye gidiyorum 
Evleri balkonsuz yapan mimarların

Şair, yukarıda görüldüğü gibi, şiirinde güçlü bir vurguyla geleceğin 
teslim edileceği çocukların balkonda savunmasız kalacağını belirtir. 
Bir anlamda geleceğin tehlikede olduğunu ifade ederek şiire başlar ve 
devamında sözü, olabilecek kötü şeylere getirir. Şairin şiiri yazdığı yıllarda, 
hayatımıza yeni giren apartmanlaşmanın özlerinden biri olan balkon şiirde 
eleştiri konusu olmuştur. Ölümün soğuk nefesini hissettirecek bir tema 
haline gelen balkonla ilgili şiirde iyi bir ifade görülemez. Hatta balkon 
sadece evin dışına açılan bir kısmı olmaktan çıkmış, çocuklara ölüm saçan 
bir denize dönüşmüştür. Çocuklar, balkonda tehdit altında kalmaktadır ve 
bu artarak devam edecektir. Şair ilerleyen dizelerde, balkonun kendisi için 
pek bir şey ifade etmediğini, gelecek için bile balkonların ölüm saçmaya 
devam edeceğini dile getirmiştir. Sonunda şair, sözü mimarlara getirir, 
balkonları hayata katan mimariye karşı çıktığını ifade etmekte, balkonsuz 
evleri tasarlayan mimarlara doğru yola çıktığını, bir nevi evlerin balkonsuz 
yapılması isteğini ve balkonlu evlere muhalefetini kendi kelimeleriyle ifade 
etmektedir. 
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Balkon, ölümün hayata karşı zafere ulaştığı bir mekândır. Bu sebeple 
balkon bir tabut, bir mezarlıktır (Orhanoğlu, 2009: 85). Eroğlu’na göre 
(1981) “Balkonun insanlığa ölüm için bir yer oluşu, onu merhametle zıt hâle 
getirir. Tema çocuktan uzaklaşır ve insanın modern dünyada ölümden sonra 
da rahat edemeyeceğine uzanır” (Eroğlu 1981, Akt: Örgen, 2004: 171-172).

Balkon ile ilgili olumlu bir ifadeye rastlanmayan şiirde, balkon tehdit 
sıralamasında birincil plandadır ve gelecek zamanlarda da bunun devam 
edeceğini ifade etmektedir. Günümüze gelindiğinde, görsel ve yazılı medya 
balkondan düşme yoluyla ölümlerle ilgili haberlerle doludur. Haber tarafı bir 
yana, balkonda ölümlerle ilgili ciddi bilimsel araştırmalar da araştırmacılar 
tarafından yapılmakta ve konu bilimsel açıdan da değerlendirilmektedir. 

Diğer yandan, özellikle tıp alanında yapılan araştırmalar konunun farklı 
bir şekilde ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Sütoluk ve diğerlerine göre 
(2007), ev kazalarının %3.4’ü balkonda meydana gelmiştir (Sütoluk ve diğ, 
2007: 31). Kılıç ve diğerlerinin (2016) Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 
ve Aksaray Devlet Hastanesi’ne yüksekten düşme nedeniyle başvuran 56 
çocuk üzerinde yaptığı incelemede, en sık yüksekten düşülen yerin %64 
oranıyla balkon, pencere gibi apartman eklentisi olduğu sonucunu bul-
muşlardır (Kılıç ve diğ, 2016: 132-133). Çalışma sonucunda çocukluk yaş 
grubunda yüksekten düşme sonucunda oluşan travmaların tedavisi çoğu 
zaman konservatif ve cerrahi tedavi ile mümkün olabileceği ortaya çıkmış-
tır (Kılıç ve diğ, 2016: 136). Buna göre, balkonlarda sıklıkla kazalar mey-
dana gelmekte, ancak çoğunlukla bu kazalar ölümle sonuçlanmamakta, 
yaralanmalarında hastane ortamlarında tedavi edilerek çözümlendiği an-
laşılmaktadır. Yukarıda sözü edilen tıbbi araştırmalar sonucunda da ortaya 
koyulduğu gibi balkon, şiirde ifade edilen derecede bir “mezarlık” olarak 
düşünülmemelidir.

BALKON ŞIIRI DÖNEMI MIMARI GELIŞMELER (1950-1970)

1950’li yıllarda her alanda geniş bir tartışma ortamı doğmuş, buna koşut 
olarak mimarlar ve şehirciler daha önce altı çizilmemiş sorunları gündeme 
getirebilmişlerdir. Sözen’e göre (1996), “her şeyden önce, 1950’li yıllar, 
Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı’nda tam bir dönüm noktası sayılmalıdır. 
1950 sonrasında yapılan her yapının –fazla zorlama olmaksızın- Batı kökenli 
bir akım veya anlayışın sınırları içine yerleştirilebileceğini söylemek pek yanlış 
olmaz” (Sözen, 1996: 76-77).

1950 tarihi, Türkiye coğrafyası bağlamında siyasi, toplumsal, ekonomik 
pek çok alanda değişimin ve dönüşümün başlangıç noktası olarak değer-
lendirilebilmektedir (Karakaş & Türk, 2017: 200). 1950 yılından sonrası 
bilim adamları tarafından ikili kültürden (geleneksel kültürden), çoklu kül-
türe (endüstri toplumu kültürüne) geçişin başlandığı dönem olarak kabul 
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edilmektedir (Ceyhan, 2002: 115). Şekil 2’de Abidin Mortaş tarafından ta-
sarlanan Eskişehir Kılıçoğlu Sineması gösterilmektedir. 1959 yılında inşa-
atı tamamlanan bina yakın zamanda yıkım kararı alınarak yıkılmıştır. İki 
salona sahip olan binada toplam 850 kişilik bir kapasite mevcuttu (Url-1). 
1950’li yıllarda yapılan ve oldukça büyük bir kapasiteye sahip olan bina, 
kültürdeki değişimi oldukça iyi bir şekilde ifade eden bir yapı olarak değer-
lendirilebilir. 

 
Şekil 2. Kılıçoğlu Sineması (Kılıçoğlu Movie Theater) (www.arkitera.com) 

1950 sonrası yaşama girmeye başlayan buzdolabı ve çamaşır makinesi, 
yeni yapılan apartmanlarda mutfak ve banyonun boyutlarını biraz genişlet-
tiği gibi, ev işlerinde de önemli kolaylıklar getirmişlerdir. Eski apartman-
larda ise mekânların işlev değiştirmesi ya da tadilatlarla mekân genişletme 
yoluna gidilmiştir. Örneğin balkonlar kapatılıp eve eklenmiş, alaturka tu-
valetler önce işlev değiştirmiş sonrada ya ortadan tamamen kalkmış, ya da 
alafranga tuvalete dönüşerek misafir tuvaleti olmuştur (Özbay, 1996, Akt:-
Ceyhan, 2002: 67-68).

Gelişmekte olan toplumlarda olduğu gibi ül kemizde de özellikle 1950’li 
yıllarda konut ihtiyacı baskın bir imar unsuru olmuştur (Alkan ve diğ, 2016: 
112). Kooperatif evleri ve ilk toplu konutlar bu dönemde ortaya çıkmıştır. 
Bunun yanında göç sonucunda kendi konutunu inşa eden büyük bir kitle 
meydana gelmiştir (Mutdoğan, 2014: 7).

1965 yılında Kat Mülkiyeti Kanunu çıkarılmış ve ülke genelinde apart-
manlar yaygınlaşmıştır. Ancak, kooperatif ve yap-sat yöntemiyle üretilen 
bu konutlar, mimari kimlik oluşturmak amacından ziyade, ekonomik se-
beplerden ötürü, ucuz ve ihtiyaca uygun konutlar olarak ortaya çıkmıştır. 

http://www.arkitera.com
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BALKON ŞİİRİ SONRASI MİMARİ ORTAM (1970 SONRASI)

1961 Anayasasının ardından çıkarılan kalkınma planlarıyla konut 
sorununa çözüm aranmaya başlanmış, 1966 yılında Gecekondu Kanunu 
çıkarılarak gecekondular altyapı ve meşruiyet kazanmıştır (Bodur, 2012). 
1970’lerde yeni yasaların ortaya çıkmasıyla gecekondu alanlarında çok katlı 
apartmanlaşma başlamıştır (Mutdoğan, 2014: 9-10).

Şekil 3. Harbiye Orduevi (Harbiye Orduevi ) (www.arkitera.com)

1970’lerde Türk mimarlarının çabaları iki nokta üzerinde birleşmiştir. 
Mimarlar arasında sosyal konulara olan ilgi artmış ve uluslar arası üslubun 
dışında yeni bir mimarlık dili arama çabaları yoğunlaşmıştır (Sözen, 
1996: 89). Şekil 3’te, Metin Hepgüler tarafından 1969 yılında tasarlanmış 
ve 1974 yılında inşaatı tamamlanmış Harbiye Orduevi gösterilmektedir. 
Türkiye’nin en büyük orduevi olan 21 katlı binada 164 oda, restoran, çay 
ve pasta salonları, spor salonu, öğrenci etüt salonu, düğün salonu, çeşitli 
davet ve kokteyl salonları, çocuk oyun salonları, butik, kadın ve erkek 
kuaför salonları, yüzme havuzu, kapalı otoparkı, solaryum ve kütüphane 
bulunmaktadır. Türkiye’deki ilk brüt beton-perde yüksek bloktur (http://
v2.arkiv.com.tr/p2084-harbiye-ordu-evi.html#ph). Harbiye Orduevi, o 
yıllarda mimaride yeni bir eğilimi göstermesi açısından önemli bir proje 
olarak değerlendirilebilir. 

http://www.arkitera.com
http://v2.arkiv.com.tr/p2084-harbiye-ordu-evi.html#ph
http://v2.arkiv.com.tr/p2084-harbiye-ordu-evi.html#ph
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1980’lerden sonra ise batı kültürü ile girilen doğrudan ilişki ve ekonomik 
değişimler ile modernleşme çok büyük hız kazanmıştır (Ceyhan, 2002: 115). 
1984 yılında çıkarılan Toplu Konut Kanunu ile birlikte, insanların konut 
sahibi olması teşvik edilmiş, dar ve orta gelirlilere yönelik çok sayıda toplu 
konut uygulamaları şehirlerde artmaya başlamıştır. 1980’ler Türkiye’sinde 
Batı ülkelerindeki kadar yaygın ve güçlü olmasa bile, mimari olgulara 
yönelik bir ilgi artık belirmiştir (Kazmaoğlu & Tanyeli, 1986: 32). Toplu 
konutlar nicelik anlamında oldukça tatmin edici olmasına rağmen nitelik 
konusunda ciddi sıkıntıları olan bir konut sunum biçimi haline gelmiştir. 
Bununla birlikte 1990’ların başından itibaren büyükşehirler, kentlerindeki 
konut inşaatlarını belediyelerin bünyesinde bulunan şirketler aracılığıyla 
yapmaya başlamıştır (Mutdoğan, 2014: 12-13).

Şekil 4.  İstanbul’da Sosyal Konut (Social Housing in Istanbul) (Bodur, 2016)

Şekil 4’te, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve gece-
kondusu yıkılıp dar gelirli olan vatandaşlara tahsis edilen sosyal konutlar 
gösterilmektedir. Nüfusun fazlalığı ve arsa miktarının azlığı, inşa edilen 
sosyal konutların apartman biçiminde yapılmasını gerekli kılmış, ancak 
bunun sonucunda mevcut yapılaşma koşullarına uygun olmayan yeni ya-
pılar üretilmiştir.

1999 yılında gerçekleşen Marmara depremi sonrasında kentlerde bulu-
nan birçok gecekondu kentsel dönüşüm adı altında yıkılmaya başlanmıştır. 
Avrupa ülkelerinde kentsel dönüşüm faaliyetleri daha çok ekonomik öm-
rünü tüketmiş çöküntü alanlarında uygulanırken ülkemizde kentsel dönü-
şüm faaliyetlerinin en önemli ayağını gecekondu dönüşümü oluşturmak-
tadır (Bayraktar, 2009, Akt: Bodur, 2017). Böylece, gecekonduda bulunan 
yetersiz konut koşulları, sosyal konut yapılarak giderilmeye çalışılmaktadır. 
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2002 ile 2008 yılları arasında yeni düzenlemelerle 2003 yılında Toplu 
Konut Kanununda değişiklikler yapılmış, TOKİ, konut alanı ve arsa dü-
zenlemesinde tek yetkili kurum haline gelmiştir (Işıkkaya, 2016: 316-317). 
Yetkin ve Yıldırım’ın (2017) orta gelir grubu yerleşimlerde yaptıkları çalış-
mada, TOKİ’nin ürettiği yerleşimlerin; kentin çok farklı noktalarında ol-
malarına, farklı topoğrafik ve çevresel verilere sahip olmalarına rağmen, tek 
tip ve neredeyse birbirinin aynısı denebilecek konut bloklarının ve yerleşim 
alanlarının önerildiğini ifade etmişlerdir (Yetkin ve Yıldırım, 2017: 50).

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Genel çerçevede değerlendirildiğinde geçmişten günümüze mimaride 
hem olumlu, hem de olumsuz birçok gelişme olmuştur. Ekonomik ve po-
litik değişimlerle beraber konut mimarisinde de farklılıklar meydana gel-
miştir. Modernleşme ve Batı ile uyum çabasıyla ortaya koyulan planlama ve 
programlar, ekonomik vs. sebeplerden ötürü sağlıksız ve hızlı kentleşme ile 
çarpık yapılaşmaya engel olamamıştır.  

1957 yılında kaleme aldığı Balkon şiirinde Sezai Karakoç, hâkim olmaya 
başlayan konut tipini kendi üslubuyla eleştirmiş, olması gerekeni balkon 
etrafında değerlendirerek sunmuştur. Hal böyleyken, şiirin yazılışından iti-
baren geçen 60 sene içerisinde, şiirde temas edilen ve beklenilen medeniyet 
tasavvuru ile ilgili bir çaba görülemez. 

Sezai Karakoç’un Balkon şiirini yazdığı dönemde, beklediği medeniyet 
tasavvuru ve ortaya koymaya çalıştığı mimari, şiirde sözü edilen çerçeve-
de değerlendirildiğinde, tam tersi bir durum ile karşı karşıya kalınmıştır. 
Geçmişten günümüze evirilen mimari anlayışta balkon, evin ve kültürün 
bir parçası, olmazsa olmazlardan biri olmuştur. Şairin beklediği medeniye-
ti, günümüz mimari anlayışına ulaştıramadığı ortaya çıkmaktadır. Sonuç 
olarak, neredeyse tüm konutların balkonsuz yapılması ile ilgili herhangi 
bir gayret veya bu yöne doğru kayan mimari anlayış bulunmamakta, Sezai 
Karakoç’un mimari anlayışını destekleyebilecek yaklaşımlardan uzak du-
rulmaktadır. 
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AYNI FİLMDE AYRI ZAMANLARDA “DEĞİŞİM”İN 
YILANLARIN ÖCÜ FİLMİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

ASSESSING CHANGE IN THE YILANLARIN ÖCÜ MOVIE 
FROM 1960 TO 1985

Alper BODUR1

ÖZET

Bu çalışmada, “Yılanların Öcü” romanından uyarlanan ve farklı zamanlarda 
çekilen iki film uyarlaması üzerinden köy ortamında komşuluk, insan ilişkileri, 
ekonomik koşullar, inşaat yapımı gibi durumların zamanla nasıl değiştiği ve bu 
değişimin filmlerde kendine nasıl yer bulduğu incelenmektedir. Fakir Baykurt ta-
rafından 1958 yılında yayımlanan “Yılanların Öcü” romanı 1962 ile 1985 yıllarında 
filme uyarlanmıştır. Türkiye’de köy yaşantısını ve insanların birbiri arasındaki iliş-
kiyi anlatan iki farklı zamanda çekilen filmden zaman geçtikçe insan ilişkilerinin 
değiştiği gözlenebilmektedir. Filmde, mekânsal bir farklılaşma bulunmamasına 
rağmen, 1960’lı yıllardan 1980’li yıllara kadar geçen süre içerisinde komşuluk şe-
killerinin değiştiği görülebilmektedir. Yanı sıra,  köy yaşamında paranın rolünün 
değiştiği, bunun sonucunda ev yapım şekil ve şartlarında da farklılıklar olduğu 
görülmektedir. Şüphesiz, komşuluk, insan ilişkileri ve buna bağlı olarak ev yapım 
şekil ve şartları, teknoloji ve köyden kente yaşamın değişmesiyle birlikte her ge-
çen gün kendini değiştirmekte, başka bir yöne evirilmekte ve farklılaşmaktadır. 
Bu değişimde birçok faktör etkin olmaktadır. Bütün bunlara rağmen bir film farklı 
zamanlarda çekilmiş olsa da, aynı kurgu içerisinde hareket etmesi beklenir. “Yılan-
ların Öcü” filminin genel kurgusu romana bağlı kalmışsa da, iki farklı zamanda 
çekilen film uyarlamalarında zamanın değişen koşullarından kaynaklanan ekle-
me ve çıkartmalar bulunmaktadır. Özellikle 1985 yılında çekilen son uyarlamada 
bu durum kolaylıkla fark edilmektedir. Bu çalışma ile zamana bağlı olarak ortaya 
çıkan değişme ve gelişmeler aynı filmin farklı uyarlamaları üzerinden değerlendi-
rilerek, filmin çekildiği dönemle ilgili sosyal, ekonomik, fiziksel birtakım sonuçlar 
çıkarılabileceği ortaya konulmaya çalışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Komşuluk, Film, Köy, Yılanların Öcü

ABSTRACT

�is study examines how some relationships have changed over time in the 
village environment and how this change has taken shape in movies through two 
films adapted from the novel “Yılanların Öcü” and filmed at di�erent times. �e 

1     Dr. Öğretim Üyesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, boduralper@
yandex.com
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novel “Yılanların Öcü” published by Fakir Baykurt in 1958, was made into a film in 
1962 and 1985. Change of human relations can be observed from the two movies 
which describe the village life in Turkey. In film adaptations, although there is no 
spatial variation, it can be seen that neighborhood relations have changed during 
the period from the 1960s to 1980s. Besides, the role of money in village life has 
changed. As a result, there are di�erences in building construction techniques. 
Undoubtedly, neighborhood, human relations and building construction 
techniques are changing day by day, evolving and diverging from another direction 
with the change of life from rural to the urban. Many factors are e�ective in this 
change. Despite all this, a movie adapted from a novel is expected to contain the 
same fiction in the novel, even if it was filmed at di�erent times. Even though the 
general plot of “Yılanların Öcü” was adhered to the novel, film adaptations taken at 
two di�erent times include additions and subtractions resulting from the changing 
circumstances of time. �is is easily noticed, especially in the adaptation in 1985. 
In this study, the changes and developments that occur due to time are evaluated 
on the two movies adapted from the “Yılanların Öcü” novel.�e social, economic 
and physical results related to the period in which the two movies emerged are 
being tried to be revealed.

Keywords: Neighborhood, Movie, Village, La Vengeance des serpents

GİRİŞ

Bir yerleşimdeki sosyal ve psikolojik sorunlar, bina organizasyonu ve ta-
nımlanmış sosyal alanların niteliğine bağlıdır (Aydın & Mıhlayanlar, 2017: 
226) İnsan ile çevre arasında kurulan ilişki mekânsaldır (Erman, 2014: 
166). Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu yıllar itibarıyla nüfusunun yüzde 
seksene yakın bir kısmının kır ve köylerde ikamet ettiği kırsal bir tarım 
ülkesi özelliğini taşımaktaydı. Bu bakımdan köy, köy hayatı ve tarımla il-
gili konu, sorun ve uygulamalar Türk fikir hayatı ile devlet politikalarında 
önemli bir yer işgal etmiştir (Sağlam, 2016: 248).

Türkiye, 1950’li yıllarda savaştan daha yeni çıkmış bir toplum olarak 
toplumsal birtakım sorunları üzerinde barındırmaktadır. Ekonomik ve si-
yasi koşullar ve kararlar savaştan yeni çıkmanın getirdiği yükle belirlen-
mektedir. Tüm bunlar ve bunlara dayalı olarak toprak dağılımının daha 
da bozulması 1950 sonrası romanlarına konu olmuştur. Türk sinemasında 
edebiyat farklı dönemlerde farklı yoğunlukta etkili olmuş, sinema için te-
mel bir kaynak olma özelliği göstermiştir (Depeli, 2003: 65). 

Sanat, estetik birtakım boyutları insan değerlendirmelerine sunan bir 
ürün olarak üretildiği dönemi bütünüyle yansıt(a)masa da o dönemin ürü-
nüdür. Dönemin düşünce ve fikir dünyası, ekonomik, sosyal, fiziksel koşul-
ları gibi birçok farklı boyutları sanatın içerisine girmekte ve sanatla yoğrul-
maktadır. Sanat, kendi istekleri ve hede�eri doğrultusunda dönemle ilgili 
söylemek istediğini söyler, söylemeye ihtiyaç duymadığını ise ifade etmeye 
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gerek görmez. Sanatın tüm alanlarında bunu görmek mümkündür. Sanat-
çı sanatını icra ederken veya üretirken sanatına çok fazla yoğunlaşmak 
zorundadır. Bu yoğunlaşma ile ortaya çıkan eserle ilgili oluşum koşulları 
önem kazanır. Bu yüzden, bir yapıtın değerlendirilmesinde, pragmatik bir 
yaklaşım esas alınmalıdır. Yapıtı bütünüyle değerlendirmekle sadece yapıt 
değerlendirilmez, eserin ortaya konulduğu koşullar da incelenir. Başlangıç-
ta bireysel bir çabanın ürünü olarak görülen edebiyat, sanatkârın yaşadığı 
toplumun kodlarını özümsemesiyle kolektif bir kimliğe dönüşür (İlhan, 
2015: 107). Sanat olarak değerlendirilmek payesiyle birlikte sinema, basit 
bir eğlence aracı olmaktan ziyade, toplumsal bir ürün olarak kabul görmüş-
tür (Depeli, 2003: 19).

1950’lerde köy kökenli yazarlar, köy gerçekliğiyle daha içeriden, doğru-
dan bağlantı kuran ve gerçekçi bir bakışın ifadesi olan eserler verirken ve 
siyasal iktidarın dışında konumlanarak daha bağımsız ve dolayısıyla daha 
eleştirel bir duruş sergilerken, bu eleştirelliğin sınırları rejimin temel ilkele-
rinin çerçevesi ile sınırlı kalır (Çakır, 2013: 39).

1950-1959 yılları arasındaki filmlerin çoğu, köyde geçen aşk ve mace-
ra hikâyelerini konu almayı sürdürür (Depeli, 2003: 48). Türk sinemasının 
1950’lere kadarki döneminde çekilen toplam köy filmi sayısı 11, 1950-1959 
yılları arasında 63, 1960’lı yıllarda 111, 13 tanesi uyarlama olmak üzere 
1970-1979 yılları arasında 126, 1980’li yıllarda 70’tir (Depeli, 2003: 45-61). 

Sinemayı toplumsal kaygılarla kullanma doğrultusunda ilk önemli 
adımlar 1960 ile birlikte atılmıştır (Sim, 2009: 174). 1960-65 yılları arasında 
toplumsal duyarlılığı yüksek filmler “toplumcu gerçekçi” yazınla bağlantı 
kurularak çekilir ve gerçekçi yazarların yapıtları sinemaya yansır (Çakır, 
2009: 37). Gerek kentteki gerekse kırdaki sosyal tabakalar arası sorunların 
sinemada anlatılmaya başlandığı bu dönemde, sinemayı toplumsal içeri-
ğiyle birlikte konumlandırma ve yeniden tanımlama ekseninde önemli tar-
tışmalar yaşanmıştır (Depeli, 2003: 49).

Yılanların Öcü romanı bu ortamda (1958) ortaya çıkmış ve 1962 yılında 
ise ilk defa filme uyarlanmıştır. Fakir Baykurt’un Yılanların Öcü adlı romanı 
temel alınarak gerçekleştirilen filmsel diyaloğa, düzayak olmasa bile Türki-
ye’nin toplumsal, kültürel ve estetik tarihine özgü oluşumların gölgesi vur-
muştur. Yılanların Öcü filmi, kimi zaman kaynak metnin katkıları ve zaa�a-
rını içererek, kimi zaman onları aşarak yeniden üretilmiştir (Çakır, 2009: 50). 
Yılanların Öcü filmi, temel siyasal tercihler ve yüklenilen misyon açısından 
Kemalist mirasın temel ideolojik yönelimlerini edebiyattan sinemaya metin-
lerarasılık yoluyla taşıyan bir yapıt niteliği taşımaktadır (Çakır, 2013: 44).

“Toplumsal gerçekçi” filmlerin genel karakteristiği olarak insanı ve 
sorunu toplumsal tarihsel koşullarıyla birlikte ele alan yapı, Yılanların 
Öcü (1962) film uyarlamasında da açığa çıkarken yine yapıtta dönemin 
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ideolojik belirteçlerini bulmak mümkündür. Köy gerçeklerine eğilen ve 
kırsal kesimdeki sorunların, olumsuz koşulların  “ev önüne ev yapma” 
meselesi üzerinden dillendirildiği filmde de, cahil köylünün direnişi ve 
yasalar eliyle hak arama mücadelesi anlatılır (Çakır, 2013: 45).

1960’lı yıllarda dönemin temel eğilimleri, edebiyat metinleri kanalıyla 
sinemaya yansır ve metinler arası diyalog içinde sinemada yeniden üreti-
lir (Çakır, 2009: 42). Yılanların Öcü (1962), 1960-65 arasında sinemada-
ki “toplumcu gerçekçi” eğilim içinde, 1950’lerin yazınsal ortamında kırsal 
mekân aracılığıyla dillendirilen gerçekçilik tartışmalarının ve kırsal ortam 
gerçekliğiyle bağlantı kuran eserlerin yeniden üretildiği bir örnek olarak 
değerlendirilebilir (Çakır, 2009: 37).  

1970’e gelindiğinde ise tartışmanın gerçekçiliğe ilişkin vurguları değişmiş-
tir. Filmlerde, gerçekleri/sorunları göstermenin ötesinde, mevcut duruma 
çözüm önerme gibi bir tutum kendini göstermeye başlar (Depeli, 2003: 53). 
1980’lere gelindiğinde, sinema Türkiye’nin siyasi dönemleştirmesi ile bir kez 
daha çakışan yeni bir döneme girer; 1980 Darbesi olur. Filmler, 12 Eylül’den 
feminizme, aydın sorunundan sıradan insanların günlük sorunlarına uzanan 
geniş bir konu ve karakterler çeşitlemesi içermektedir (Depeli, 2003: 60).

Bu çalışmada ise “Yılanların Öcü” film uyarlamaları üzerinden, filmin 
ortaya çıktığı koşulların eserde meydana getirdiği değişiklikler incelen-
mekte ve filmin ortaya konulduğu zamandaki koşullar gözler önüne seril-
meye çalışmaktadır. Filmin iki farklı uyarlamasıyla birlikte köy ortamın-
daki komşuluk, insan ilişkileri, ekonomik koşullar, ev yapımındaki şekil ve 
şartların nasıl değiştiği değerlendirilecektir.

YILANLARIN ÖCÜ ROMANI

Fakir Baykurt, Anadolu halkının toplumsal yaşamını, insan ilişkilerini 
yakından tanır, halkın içinden gelir, eserlerinde bu yaşamı, bu ilişkileri dile 
getirir. Hikâyelerinde işlediği temalarda bunun ağırlığını açıkça görmemiz 
mümkündür (Yanardağ, 2007: 260).

Köy gerçekliğini ele alan Yılanların Öcü, toplumsal yapıdaki aksaklıkla-
rın gözler önüne serildiği, zenginlik-yoksulluk, güçlülük-güçsüzlük karşıt-
lıklarını, ezen ve ezilenin mücadelesini, diyalektik bir yaklaşımla irdeleyen 
bir roman olarak değerlendirilebilir (Tiken, 2009: 51).

Romanda, Karataş köyünde oğlu Kara Bayram, gelini Haçça ve torunları 
Ahmet ve Şerife ile yaşayan Irazca’nın köy içerisindeki hiyerarşiye başkal-
dırışı anlatılır. Deli Haceli ve karısı Fatma evlerinin çok nemli olmasından 
yakınarak tam Irazca ve ailesinin kaldığı evin önüne ev yaparlar. Bu sırada 
bir açılış için köye ziyarete gelecek kaymakamın haberi alınır. Kaymakamı 
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ağırlamak adına çeşitli hazırlıklar tertip edilmeye başlanır. Bu iş için önce 
Kara Bayram’ın kuzusunu çalmakla işe başlarlar (Balcı, 2016: 4).

Köyde yönetimi ele geçiren Muhtar Hüsnü, köylünün üzerinde korkuya 
dayalı bir egemenlik kurmayı seçer. Muhtar, devlet otoritesini, kendi egemen-
liğini sürdürmek için kullanmaktadır (Tiken, 2009: 51). Bu amaçla roman, 
cahil köylünün aydınlatılması, bilinçlendirilmesi ve uyandırılması için neler 
yapılabileceğini söyler, sorun çözücüdür, arabulucudur (Çakır, 2013: 41).

Köyün muhtarı kişisel menfaatleri için Haceli’ye destek olur ve bir gün 
muhtarlığa konuşmak vaadiyle çağırdığı Kara Bayram’ı birkaç adamına fa-
lakayla dövdürür. Hem kuzusundan olan hem de üstüne dayak yediği oğ-
lunu gören Irazca intikam almak için bir gece Haceli’nin ev yapmak için 
kazdığı temelleri doldurur. Bayram ise ev yapımı için gerekli olan kerpiçleri 
parçalar. Sabah kalktığında bütün yaptıklarının yok olduğunu gören Haceli 
ö�eyle o sırada hamile olan Haçça’ya taş atar ve düşük yapmasına neden 
olur (Balcı, 2016: 4).

Tüm bunları biriktiren Irazca, kaymakam köye ulaşmadan onun yolunu 
keser ve hakkını aramak için kaymakamdan destek ister. Kaymakam köye 
ulaştığı zaman kendisi için hazırlanan tüm tertibe ve eğlenceye katılmadan 
açılışı yapar ve Irazca’ya hakkının verilmesini aksi halde kendisinin dava 
açmasını söyler. Şekil 1’de muhtar ve kaymakamın konuşması gösterilmek-
tedir. Köyün muhtarı bu tür bir olay karşısında kendisinin de suçlanacağını 
düşündüğü için Haceli’ye verdiği desteği keser ve Kara Bayram ile diyaloga 
girmeye çalışır. Haceli’nin bütün yaptıklarından vazgeçeceğini ve bir mik-
tar maddi destek olacağının teminatını verse de Kara Bayram ikna olmaz ve 
şehre gidip dava açacağını söyler (Balcı, 2016: 4-5).

Şekil 1. Muhtar ve kaymakamın konuşması (1985 uyarlamasından).

Haceli’nin Muhtar’ın desteğiyle, Kara Bayram’ın evinin önüne ev yapma 
hayali, Irazca’nın başlattığı direnişle gerçekleşemez. Kaymakam, Irazca’nın 
şikâyetini dikkate alır ve Haceli, gelişen olaylar sonucunda Kaymakam’ın 
emriyle kendi açtığı temeli doldurmak zorunda kalır (Tiken, 2009: 54).
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Bundan dolayı romanın sonunda, haksızlığa karşı başarı kazansalar da, 
haksızlık yapanların cezalandırılması konusunda, köylünün de baskısıy-
la kararsız kalırlar. Bayram’ın arabulucuların sözlerine uyarak uzlaşmaya 
yanaşması, romanda ezilenlerin ezenlere karşı kesin başarı sağlamasını 
engeller. Bu durum, romancının, anamalcı bir deneyim yaşamayan, sınıf 
bilincinden yoksun toplumlarda, sınıfsal başkaldırıların olanaksızlığını be-
lirlemesi açısından önemlidir (Tiken, 2009: 52).

Fakir Baykurt’un “Yılanların Öcü” adlı eseri 1962 yılında Metin Erksan, 
1985 yılında Şerif Gören tarafından olmak üzere iki kez sinemaya uyarlanır 
(Depeli, 2003: 72). Başrollerinde Fikret Hakan ve Aliye Rona’nın oynadığı 
film 1962 senesinde, başrollerinde Kadir İnanır ve Fatma Girik’in oynadığı 
film ise 1985’te izleyici ile buluşmuştur (Balcı, 2016: 4). Filmin ismi Yılan-
ların Öcü olsa da aslında filmin özünde bir mülkiyet kavgası yer almaktadır 
ve bu kavga insanın varoluşu kadar eski büyük ve derin bir kavgadır (Sim, 
2009: 180).

Ülke gündemini uzun süre meşgul eden 1962 yılında uyarlanan Yılan-
ların Öcü, olumlu ve olumsuz tepkiler arasında yaklaşık 8 ay gösterimde 
kalarak o yıllarda en çok seyredilen filmlerin başına yerleşmiştir. Bunun 
yanı sıra film hem yurt dışında hem de yurt içinde birçok festivalde ve ya-
rışmada çeşitli ödüller kazanmıştır. Şimdiye kadar sadece yapılmış en iyi 
köy filmlerinden biri değil en iyi Türk filmlerinden biri olduğunu ve Türk 
sinemasının klasiklerinden biri kabul edildiğini belirtmek gerekir (Sim, 
2009: 184).

Yılanların Öcü, 1966 yılında Kartaca Film Şenliği’nde en iyi film seçil-
miştir (Url-1). Film, bir köylünün evinin önüne başka bir ev yaptırmaya 
kalkışan köylülerle, önüne ev yapılmaya çalışılan evin sahiplerinin müca-
delesini anlatmaktadır. Kara Bayram, annesi Irazca, karısı Haççe ve çocuk-
larıyla birlikte toprağını ekerek geçinen kendi halinde bir köylüdür. Evleri-
nin önündeki köyün ortak toprağını muhtar, köy kurulunun kararıyla, köy 
kurulunun üyelerinden biri olan Haceli’ye satar (Altıner, 2015: 682). Yönet-
men, bu olayın üzerinden giderek toprak üzerindeki mülkiyet sorunsalına 
dikkat çekmeye çalışmaktadır (Sim, 2009: 179).

- KÖY ORTAMI
Köy sosyolojik bakımdan son derece değişik kapsamlara sahip olabilir 

(Tezcan, 1970: 157).Köy temel olarak toprağa bağlı üretim ilişkileri içinde 
tanımlanır. Köy yaşamı, toprağa, dolayısıyla iklime ve tabiata olan bağımlı-
lığıyla birlikte bir yaşam tarzını ifade eder. Köyde nüfus azdır, herkes birbi-
rini tanır (Depeli, 2003: 23). 

442 sayılı ve 1924 tarihli Köy Kanununda “nüfusu iki binden aşağı, 
cami, mektep, otlak, yaylak, baltalık gibi orta malları bulunan ve toplu veya 
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dağınık evlerde oturan insanlar, bağ, bahçe ve tarlaları ile birlikte bir köy teş-
kil ederler” denilmektedir. Muhtar ise köyün başıdır ve bu kanuna göre köy 
işlerinde söz söylemek, emir vermek ve emrini yaptırmak muhtarın hakkıdır.

Sosyolojik açıdan köy (kır) yerleşmesi ile iş bölümünün gelişmediği, eko-
nomisi tarıma dayanan, geniş aile türünün, yüz yüze komşuluk ilişkilerinin 
var olduğu, bu açıdan kentsel topluluklardan ayrılan toplulukların yaşadığı 
yerleşmeler anlatılmaktadır (Arslan, 2004: 55). Köylü ise, köy olarak tanım-
lanan fiziki ve sosyal mekân içinde yaşayan ve ağırlıklı olarak tarım, hay-
vancılık, el sanatları gibi uğraşlarla varlıklarını sürdüren kişi ya da kişilerdir 
(Arslan, 2004: 55). Köyde bir de bu geleneksel toprak sahibi seçkinler dışın-
da belirli görevleri dolayısıyla seçkin veya lider durumunda olan kimseler 
vardır. Bunlar, öğretmen, dini lider, siyasal lider, serbest meslek sahipleri ve 
doğal liderlerdir. Bunlar da statü ve prestijlerini tahsillerine görevlerine ve ki-
şiliklerine borçludurlar. Bu suretle üstün insan sayılırlar (Tezcan, 1970: 178).

Köy topluluklarının çoğunluğu, genellikle tarım ekonomisine daya-
nır. Tarımsal faaliyet, tarla, bağ-bahçe tarımı ve hayvancılık biçimindedir. 
Köyde işbölümü de gelişmemiştir (Tezcan, 1970: 179).

Yukarıdaki köy tanımında hareketle, köyün ortak mekânlardan oluş-
tuğu, bu ortak mekânlarda insanların hayatlarını beraber paylaştığı, bu 
paylaşımda bazı çalışmaları beraber yapabilecekleri, hatta yapmak zorun-
da oldukları, ancak bazen sorunlar olabileceği, b u sorunların üstesinden 
gelebilmek için bir yönetime ihtiyaç duyulduğu ve bunun muhtar eliyle 
yürütüldüğü anlaşılabilir. Bununla beraber köyün kendine has tarih, örgüt 
bilinci ve kültürü bulunduğu belirtilebilir. 

Kırsal ortam Baykurt’un romanındaki gibi gerçekçi bir tablo içinde, yok-
sul ve geri kalmış bir yer olarak çizilir. Köy yalnızca bir dekor işlevine sahip 
değil, anlatı yerleminin önemli bir öğesi olarak köyün ve köylülerin hayatla-
rının cisimleştiği bir mekândır (Çakır, 2009: 43). 1962 yılında çekilen film, 
melodram kalıplarının dışında kaynak metnin omurgasına bağlı kalınarak, 
kaynaktaki temellendirme budanmadan gerçekleştirilen sade ve gerçekçi bir 
kişisel üslup denemesi olarak karşımıza çıkmaktadır (Çakır, 2009: 44).

Yılanların Öcü romanında gerçek bir mekân seçilmiştir. Burdur’un Ye-
şilova ilçesine bağlı seksen evli Karataş köyünde geçen olaylar, Kara Bay-
ram’ın evi, Muhtarın evi, Irazca’nın kardeşi Sultanca’nın evi, köyün camisi, 
Nuri’nin kahvesi gibi kapalı mekânlarla, Haceli’nin ev yaptıracağı yer, köy 
meydanı, Kara Bayram’a ve Haceli’ye ait tarlalar gibi açık mekânlarda geçer 
(Tiken, 2009: 48).

Metin Erksan Yılanların Öcü filmini 1962 yılında Fakir Baykurt’un 
köyü olan Akçaköy’de çekmiştir (Sim, 2009: 181). “Yılanların Öcü” filmi 
uyarlamalarının ikisi de aynı köy ortamında geçmekte ve yukarıda belir-
tilen köy koşullarını sağlamaktadır. Şekil 2’de filmin çekildiği köyden bir 



MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM’DA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR62

görüntü gösterilmektedir. Köyde cami, otlak, bağ, bahçe ve tarlalar bulun-
makta, köy halkı geçimini tarımla sağlamakta, aile içerisinde iş paylaşımı 
yapılmaktadır. Köyün yönetiminde söz sahibi muhtar ve köy heyetidir. Köy 
halkı, kendi kültür, gelenek ve göreneklerine bağlıdır. Köyün düzeni formel 
olarak sağlansa da, yönetici olan muhtarın informel yollara da başvurduğu 
gözlenmektedir. Verilen kararlara köy halkı uymakta ve muhtarın sözünü 
dinlemektedir. 

Şekil 2. Filmin çekildiği köyden bir görüntü (1985 uyarlamasından).

Filmin ilerleyen bölümlerinde, muhtar ve köy heyetinin görevini köylü-
nün müşterek menfaatleri yerine, bir zümreye vermeye çalıştığı, köylünün 
genelinin ise buna ses çıkaramadığı görülmektedir. Film, köy kavramını iş-
levsel ve yönetimsel açılardan açıkça gözler önüne sermekte oldukça başa-
rılıdır. Film uyarlamalarından, köyün sorunlarını kendine has yöntemlerle 
kendi kendine çözmesi, devletin ve hükümetin köylüye olan ilgisini azalt-
mış olduğu anlaşılmaktadır. Devlet mekanizmasının köy halkı ve yöneti-
mine mesafeli olduğu, köyde ne olup bittiğinden haberi olmadığı da film 
uyarlamalarından çıkarılmaktadır. 

- KOMŞULUK İLİŞKİLERİ
Komşuluk ilk insandan bu yana, hemen her toplum ve kültürde farklı 

yaşama tarzlarında varlığını devam ettirmiştir (Yıldız & Gündüz, 2011: 21). 
Köy hayatında ise hemen herkes müstakil evlerde yaşadığından buna göre 
bir komşuluk gelişmektedir (Yıldız & Gündüz, 2011: 38).

Komşuluk grubunda birkaç faktör birleştirici rol oynar. Bunlar yer, yüz 
yüze ilişki, dayanışma ve yardımlaşma, mahremiyet, samimi konuşmalar, 
dedikodu, fısıltı, eğlence, serbest zamanların beraberce geçirilmesi, ortak 
alâkalar, kültürel bağlar, milliyet, lisan, öğrenim ve eğitim derecesi, mali 
seviye, ekonomik tüketim gücü, karşılıklı yardımlaşma gibi faktörlerdir 
(Koyuncu, 2009; Akt: Ardahan, 2013: 1079).

Geçmişten günümüze kadar tüm barınma yapılarında var olan kom-
şuluk kavramı zamanla pek çok değişim geçirmiştir. Temelde komşuluk; 
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birbirine yakın konumda yaşayan bireylerin birbiri ile kurduğu yakın ilişki 
olarak tanımlanabilir (Ulusoy & Özkaynak, 2017: 231). Komşuluk ilişkileri 
ortak mekân paylaşımıyla doğal olarak oluşmakta ve kendiliğinden gerçekle-
şen bir işbirliği içinde gelişmektedir (Özdamar & Umaroğulları, 2017: 435).

Komşuluk toplumda kaynaştırıcı, güven inşa edici bir manevî merkez ola-
rak işlev görür (Yıldız & Gündüz, 2011: 20). Aynı mekânı paylaşmak, kom-
şuluğun alt yapısını oluştursa da; asıl komşuluk ilişkilerinin belirleyicisi sos-
yolojik ve toplumsal bağlardır. Çünkü aileden sonra en yakın sosyal çevreyi 
komşular meydana getirmektedir (Özdamar & Umaroğulları, 2017: 436).

Türk toplum hayatında yeri, unsurları, işlevi ve ortaya çıkardığı netice-
leri bakımından önemli bir yere sahip olan komşuluk, günlük hayatın vaz-
geçilmez bir toplumsal yaşam alanı ve olgusudur (Yıldız & Gündüz, 2011: 
16). Çünkü Türkler için komşuluk tesadüfen evlerin yan yana düşmesinden 
ibaret olmayıp, bir paylaşımı, bir ortak hareket etmeyi kapsar (Bayraktar, 
2002: 137). Bütün bu komşuluk ilişkilerini ve ortaya çıkan yaşam alanlarını 
Yılanların Öcü romanında ve ona bağlı olarak ortaya çıkan filmlerde gör-
mek mümkündür. 

Film uyarlamaları incelendiğinde, komşuluk ilişkilerinde farklılıklar 
olduğu görülmektedir. 1962 yılında, Bayram tarlada çalışır ve köye döner. 
1985 yılındaki filmde farklı olarak, Bayram köye dönerken, karısı “laf 
olmasın” der ve öküz arabasından iner. Filmin devamında yine tarladan 
köye dönerken karısı yine arabadan inmek ister, Bayram bu sefer karşı çıkar.

1962 yılında çekilen filmde, Bayram köye gelince bir komşusu Haceli’nin 
yapmak istediği evin Bayram’ın evinin hemen önünde yapılamayacağını, 
karşı çıkması gerektiğini ve Bayramın yanında olduğunu belirtir ve bunu 
köy toplantılarının olduğu zamanlarda filmin devamında gösterir. Bayram 
izin vermeyeceğini söyler. 1985 yılında çekilen filmde ise köyün ileri gelen-
lerinden birisi evin yapılmamasını ve karşı çıkılması gerektiğini belirtir ve 
fakat filmin devamında Bayram’ın yanında olup olmadığı anlaşılmaz. 

1962 yılı uyarlamasının devamında iki tara�a ev yapma ve yaptırmama 
düşüncesinden vazgeçmez ve Bayram’ın anası Irazca kerpiçleri kırmak 
istediğini söyler ve ardından ekler:

“Bu dünyanın hali böyledir, evimizin önüne ev yaptıkları için biz onları 
sevmiyoruz. Şimdi bu işten vazgeçseler biz onları gene severiz….sen somurt 
komşun somurtsun, ne olacak bunun sonu..” 

1985 yılı uyarlamasında ise böyle bir diyalog görülmez. Bu noktada, 
1985 yılındaki filme nazaran 1962 yılında çekilen filmde komşuluk iliş-
kilerinin biraz daha sıcak olduğu, komşular arasında kin ve nefretin yer 
bulmadığı, sorun ortadan kalktığında yine ilişkilerin aynı sıcaklıkta devam 
ettirilebileceği gözler önüne serilmektedir.
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- İNŞAAT YAPIM ŞEKİLLERİ
1962 uyarlamasında karısıyla beraber tarlada çalışan Bayram arasında 

geçen diyalogda, Bayram karısına türlü hediyeler almak istediğini belir-
tirken karısı hem çalışır hem de kendisine sadece bir leğen almasını ister 
ve leğenin özelliklerini; büyük, içerisine sığabileceği, kışın içinde yıkana-
bileceği, sıcak ve çamaşırı içinde yıkayabileceği bir leğen olarak tanımlar. 
Bayram, askerlik sürecinde deneyimlediği duşlardan bahseder ancak karısı 
duşu anlamaz. Sonra aralarında duşla ilgili soru cevap şeklinde bir konuş-
ma geçer. 1985 uyarlamasında Bayram’ın karısı bu sefer leğen alma istek-
lerini sıralamamakta, duşun nasıl bir şey olduğunu sormaktadır, -kuvvetle 
muhtemel- dönemin teknolojik gelişmelerinin yansıması olarak ancak bu 
konuşma 1962 uyarlamasındaki gibi uzun sürmez.

1962 uyarlamasında Haceli’nin ev yapma isteğine pek bahsedilmez. Di-
ğer tara�an, 1982 uyarlamasında, Bayram’ın evinin karşısına ev yapmak is-
teyen Haceli, karısının şimdiki evi sevmediğini, evin her tarafının rutubet 
ve nemli olduğunu ifade etmektedir. Muhtarın iyiliğini sonunda gördüğü-
nü belirterek köy içinde ev yeri verdiğini, ev yerinin “mis gibi” olduğunu 
söyler. Karısı ise Haceli’ye ev işini çözemeyeceğini,  Haceli ise çeşmenin ve 
caminin yakın olduğunu, sığırların kapının önünde toplanabildiğini, köy 
kahvesinin yakın olduğunu belirterek başka şeye ihtiyaç olmadığını belirtir 
ve kardeşlerine temel kazmaya gideceklerini söyler. 

Şekil 3. Haceli ve karısı ev yapımı sırasında (1962 uyarlaması).

1962 yılı uyarlamada ustalar ev yapmaya hemen başlamıştır. Şekil 3’te ev 
yapımına başlayan Haceli ve karısı gösterilmektedir. Ev yapımı için kullanı-
lacak kerpiçleri Haceli’nin kendisi üretip duvar yapımı için hazır hale geti-
rirken, 1985 yılı uyarlamada Haceli ustaya gider ve evle ilgili yapım işlerini 
konuşur. Usta ise cami hocasından izin almadan evi yapamayacağını söyler. 
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Haceli Hoca ile görüşür, kendi evinin rutubetli vs. olduğunu, Hoca ise evi 
nereye yapacağını, karısının uyumlu olup olmadığını, yeri kimin verdiğini 
sorar, evin insanüstü varlıklar tarafından sahipli olup olmadığını anlamak 
için kitapları karıştıracağını ve yarın bildireceğini söyler. Sonuçta ev yap-
mak için problem yoktur ve Haceli yeni evi için ustaların kerpiç malzemeyi 
hazırladıkları yere gider. 1962 yılı film yapımına nazaran kerpiç hazırlama 
işini kendisi değil para vererek yaptırmaktadır. İnşaat yapım şekil ve şartla-
rının gün geçtikçe değiştiği filmin bu kısmından rahatlıkla anlaşılmaktadır. 

Her iki filmde de devam eden mücadele sırasında ev yapımı için hazırla-
nan kerpiçler Bayram ve ailesi tarafından kırılarak bozulur. Bunu öğrenen 
Haceli çok kızar ve Bayram’ın karısına saldırır. Sinirle Bayram’ın karısına 
taş atar ve yaralar. Bunu gören Bayram, Haceli’ye saldırır. Kavgayı bütün 
köylü izler. 1985 yılı uyarlamasında bu bölüm filmde daha bir işlenir ve Ha-
celi kerpiçlerin kırıldığını öğrenince paranın boşa gittiğini, rezil olduğunu, 
şu an yaşadığı evin çok kötü olduğunu, her tarafının ağrıdığını, bir nevi evi 
yapmaya mecbur olduğunu söylenir ve köye döner. 

1962 yılı uyarlamasında, Haceli’nin parasal konularla ve yaşadığı evle 
ilgili yorumlarına pek bahsedilmez. 1985 yılı uyarlamasında, kavgadan 
sonra muhtara giden Haceli, ev yapmak istemekle yanlış bir şey yapmadı-
ğını belirterek her tarafından su çıkan mevcut evin yerine daha iyi bir ev 
yapmak istediğini yineler. Rutubetten kurtulacağını belirtir. Bir nevi haklı 
olduğunu belirtir. Muhtar Bayram’ı çağırtır, Bayram muhtarın evine gelir, 
ancak tuzağı anlamayan Bayram’ı falakaya yatırırlar.  Muhtar, Bayram’a 
yaptığı suçları hatırlatır, haksız olduğunu söyler, kırılan kerpiçlerin parası-
nı vermesi, temeli tekrar açması ve Haceli’ye açacağı davadan geri dönme-
si için yalvarması halinde cezasının a�edileceğini belirtir. 1980’li yılların 
özelinde cereyan eden komşuluk ilişkileri ile ilgili bu diyaloglar, 1962 yılı 
uyarlamada anlatılmaz.

1985 yılı filmde, Haceli’nin karısı Bayram’ın karısını ziyaret eder. Bay-
ram, Haceli’nin ev yapmaktan vazgeçip geçmediğini karısından öğrenmeye 
çalışır. Ayrıca, Bayram ve karısı beraber, ev yeri için başka bir yerin uygun 
olduğunu, oraya ev yapabileceklerini söylerler. Haceli’nin karısı, evi yapa-
bileceklerini ancak yine temeli dolduracaklarından şüphelendiğini söyler, 
sonrasında ayrılır. Filmin devamında muhtar, Haceli’nin kazdığı temelleri 
Haceli’ye geri doldurtmak istediğini bekçiyle Haceli’ye bildirir. Haceli ise 
bunu kabul etmez, muhtarın ondan vazgeçtiğini düşünür, ama yine de 
emre uyar ve temeli doldurur.
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Şekil 4. Muhtar’ın Haceli ve Bayram’ı karşılaştırması (1985 yılı uyarlamasından).

Sonrasında muhtar, Bayram ile Haceli’yi karşılaştırır, Bayram’a mahkeme-
ye gitmemesini, mahkemenin onları kendisinden daha iyi barıştıramayacağı-
nı, karısının hastalık masra�arının Haceli’den alınacağını, Haceli’nin de ker-
piçleri sorun etmeyeceğini söyler, Haceli itiraz eder ama muhtar dediklerini 
yaptırır. Şekil 4’te muhtar ve köylüler görülmektedir. 1962 yılı uyarlamada, 
Muhtar Haceli’ye en son sulh etmesi gerektiğini söyler ve ikna eder. Haceli 
kazdığı temeli tekrar doldurur. Film uyarlamaları, romanın aslına uygun bir 
şekilde Bayram’ın şehre dava açma yolculuğuyla sona erer. 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Köy hayatı, kendine özgü özellikleriyle doğal ortamla doğrudan ilişkiye 
sahip, tarım ve hayvancılığa dayanan bir şekilde geçimini sağlayan, bunu sağ-
larken aile fertlerinin birbiri arasında iş bölümü yaptığı, komşuluk ilişkileri-
nin birbirinden haberdar olma noktasında sıkı olduğu, ekonomik koşullar 
ve yaşam koşulları sebebiyle farklılaşmanın az olduğu, dini inanışlarına bağlı 
insanlardan oluşmaktadır. Bununla birlikte, yaşam şekli ve çevresel koşul-
lar sebebiyle, cami, mektep, köy meydanı, köy kahvesi gibi ortak mekânların 
köylünün birbiri arasındaki özel bağlar ile adil bir şekilde kullanıldığı alan-
lardan oluşmaktadır. Yukarıdaki sebeplerden dolayı ortaya özel bir komşuluk 
ilişkisi çıkmaktadır. Bu ilişkide, ortak mekânların kullanımı topluluk anlayı-
şını belirlemekte, iyi ve kötü ilişkilerin ortaya çıkmasına ve gelişmesine neden 
olmaktadır. Bunun yanında, zaman geçtikçe, nüfus hareketleri, tabiata olan 
bağımlılığın teknolojik gelişmeler sebebiyle azalması, siyasi ilişkilerin köylü 
üzerindeki etkileri gibi değişiklikler köydeki birçok ilişkinin değişmesine ne-
den olmaktadır. Bu oldukça doğal olup değişimi kâh edebiyat eserlerinde kâh 
sinematografik eserlerde görebilmek mümkündür. 

Edebi eserler, doğduğu zamanların gerçek yaşantısı ile ilgili sorunları 
anlatma yollarının en önemlilerinden bir tanesidir. Hem ideolojik olarak 
hem de gerçekçi bir şekilde toplum yaşantısını eleştiren eserlerde o günkü 
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koşullarla ilgili bilgi edinebilmek mümkündür. Toplum yaşantısı ile ilgili 
ortaya konulan bütün bu eleştirileri ve değerlendirmeleri Yılanların Öcü 
romanında da görmek mümkündür. Romandan uyarlanan filmlerde ayrıca 
kendi çekildikleri döneme göre şekillenmişler ve zaman geçtikçe ortaya çı-
kan değişimi işlemişlerdir.  

Yılanların Öcü romanı ve ona bağlı olarak 1962 ve 1985 yıllarında uyar-
lanan filmler, toplum yaşantısındaki değişimi anlatabilen en güzel örnek-
lerden biridir. İki farklı uyarlamayı incelediğimizde, genel konunun roma-
na uygun seyrettiği görülebilmektedir. Film ile köy gerçekliği rahatlıkla 
ifade edilirken, toplumun içinde bulunduğu durumun öğrenilmesi kolay-
laşmıştır. Ancak, film uyarlamalarının detayları birbirlerinden farklılık arz 
etmektedir. Bunun nedeninin Türkiye’nin 1960 ile 1985 yılları arasında 
20-25 yıl içerisinde ge¬çirdiği değişim ve dönüşüm olduğu rahatlıkla söy-
lenebilir. Özellikle kırdan kente olan göçle beraber komşuluk ilişkilerinin 
azaldığı, inşaat şekillerinin ev sahibi-yüklenici ilişkilerine doğru evirildiği 
anlaşılabilir. Sonuç olarak, Yılanların Öcü romanına bağlı kalınarak gerçek-
leştirilen ve fakat farklı zamanlarda çekilen iki film uyarlaması ile dönem 
koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan sosyal, ekonomik, fiziksel birtakım 
gelişmeler filmlerde kendilerine yer bulabilmektedir. Her ne kadar aynı 
kurgu ile üretilmiş olsa da film uyarlamaları çekildiği dönemin koşulları ile 
ilgili bilgi vermektedir. Bu nedenle, farklı zamanlarda çekilen aynı filmler 
üzerinden o günkü koşullarla ilgili değerlendirme yapmak ve değişimi izle-
mek mümkün görünmektedir. 
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GELENEKSEL SİVAS EVLERİNİN MEKANSAL VE TİPOLOJİK 
ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AN EVALUATION ON SPATIAL AND TYPOLOGICAL 
FEATURES OF TRADITIONAL SIVAS HOUSES

Uğur TUZTAŞI1, Pınar KOÇ2

ÖZET

Bu çalışma, 19. yüzyıl ve erken 20. yüzyılda Sivas’ta inşa edilmiş konutların 
mekânsal ve tipolojik özelliklerinin bir değerlendirmesini kapsamaktadır. Sivas’ın 
19. yüzyıl öncesi konut pratiğine ilişkin verilerin yetersizliği bu metnin kronolojik 
bir sınır belirlemesine sebep olmuştur. Geleneksel konut üzerine yaygın literatür 
içerisinde Sivas geleneksel konutlarının durum tespitini yapmak, mekansal biçim 
sözlüğü doğrultusunda mekânsal ve cephesel ayrışım ve benzeşimleri analiz etmek, 
geleneksel konutun homojenleştirilmiş indirgeyici kurgusuna başvurmadan yereli 
betimleyen tipolojik bir yaklaşım geliştirmek bu metnin metodolojisini oluştur-
maktadır. Bu metodoloji, 19. yüzyılda yaşanan toplumsal ve mimari dönüşümün 
başkentten taşraya sızan etkileşimlerini Tokat-Sivas-Divriği hattında karşılaşılan 
mimari üsluplar üzerinden değerlendirmeyi de kapsamaktadır. Böylece geleneksel 
Sivas evlerinin hem yaygın literatür içindeki konum tespiti yapılmış hem de mima-
ri üsluplardaki aktarımın boyutu analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Sivas Evleri, Mekansal-Tipolojik Benzeşim ve 
Ayrışım, Cephe Kurgusu.

ABSTRACT

�is study consists of an evaluation on spatial and typological features of 
houses, built between nineteenth century and early twentieth century in Sivas. 
Scarcity of historical evidence relevant to house practice before nineteenth 
century in Sivas is caused this text to determine a chronological limit. �is paper’s 
methodology is constituted by determining position of traditional Sivas houses 
within the prevalent literature on traditional Turkish house and, analyzing spatial 
and frontal discrepancies and similarities according to the spatial form language 
and, enhancing a typological approach which depicts local practices without 
applying homogenate and reductive construction of traditional Turkish house. �is 
methodology also consists of an evaluation on interactions of nineteenth century’s 
social and architectural transformations which begin to penetrate from capital city 
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Bölümü, ugurtuztasi@gmail.com (başyazar)

2   Arş. Gör., Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 
pinarkoc85@gmail.com
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of İstanbul to periphery through architectural styles of Tokat-Sivas-Divriği. �us, 
position of traditional Sivas houses within the prevalent literature on traditional 
Turkish house is determined and, extent of transmission of new architectural styles 
is analyzed.  

Keywords: Traditional Sivas Houses, Spatial-Typological Discrepancies and 
Similarities, Facade. 

GİRİŞ

Bu metin, 20. yüzyıl akademisinin Anadolu’da geleneksel adını verdiği 
konutlar ve yapılan çeşitli tipolojik sını�andırmalar tarafından kapsanan 
dar kavrayış biçimi yerine yerel ölçekte bir okuma yapmayı amaçlamakta-
dır. Yerelin soruşturulduğu bu etütte iki strateji bulunmaktadır. Konut mi-
marisinin yaygın literatür içerisinde ele alınma biçimi ve Sivas’ta üretilmiş 
yapı stoğunun bu literatürdeki konumu birinci yaklaşımken, diğeri ise, 19. 
yüzyılın yenilenme hareketlerinin konuta yansıyan etkileşim boyutunun 
incelenmesidir. Bu stratejilerden kazanılan bilgi dökümünün Sivas’ta 19. 
ve erken 20. yüzyıla tarihlenen mevcut konut stokunun depoladığı mimari 
potansiyel ile çakıştırılması bu metnin araştırma metodolojisidir. Yöntem, 
konutun en temel mekansal öğelerini referans alınarak yapısal biçimleniş-
teki özgün parametrelerin deşifre edilmesi üzerine kurulmuştur.  Aslında 
keskin bir tipolojik sını�andırma yapmanın ötesinde mekanın örüntüleri 
üzerinden yerel kültür ortamına ait benzeşim ve ayrışımların tespit edilme-
si bu araştırmanın temel önceliği olmuştur. Günümüzde yaşayan gelenek-
sel Sivas evleri üzerinden bir mekânsal okuma yapılarak genelde 19. yüzyıl 
konut morfolojisinin kentsel düzlemde içeriği değerlendirilmiştir. Seçilen 
örnekler mekânsal bileşenler üzerinden karşılaştırılmış plan ve cephe öğe-
leri yapısal kurgu bağlamında irdelenmiştir. 

Anadolu Konut Mimarisinde Yaygın Literatür ve Sivas Evleri: 
19. Yüzyıl-Erken 20. Yüzyıl Aralığı

Anadolu konut mimarisine ait anlatılarda iki temel kavrayış biçimi ha-
kimdir. Bunlardan ilkinde, Türk evinin ne olduğu üzerine yapılan tanımlar 
ve konutu betimleme girişimleri yer almaktadır. Örneğin Günay (1998: 16-
17) Türk evini, tarih boyunca Türklerin içinde oturdukları ev tipleri olarak 
tanımlayarak özgün oda düzeni, plan şeması, çok katlılık ve çatı biçimi gibi 
standartlaştırılmış figürler üzerinden karakterize etmektedir. Kuban (1995: 
22) ise “Türk Hayatlı Evi”nin kültürel bir ayrımı ifade ettiğini, sosyal ve 
ekonomik yaşamın konutun varoluşsal ölçülerini oluşturduğunu vurgula-
maktadır. Böyle bir genelleyici tavır, zamanla yerini bölgesel konut gele-
neklerinin ve iklim ya da malzeme farklılıklarının öne çıkarıldığı metin-
lere bırakmıştır. Kazmaoğlu ve Tanyeli (1979: 33) Osmanlı Anadolusu’nu, 
‘özgün Anadolu sentezine varılan bölge’ ve ‘geçiş bölgesi’ olarak ayrıma 
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tabi tutarak, ilkinin Anadolu-Türk konutu denilen olgunun tüm özellik-
lerini yansıttığını, ikincisinde ise daha çeşitli ve sentezlenmemiş eleman-
ları barındırdığını belirtmektedirler. Türk evi üzerine yaygın literatürdeki 
homojenleşmiş tutum, konut araştırmalarının ‘geleneksel’ gibi yerelliği, 
sosyo-kültürel katmanlaşmayı ve kendine özgülüğü aşındıran etiketler-
le çağrıştırılmasına sebep olmuştur. Türk evinin tarihsel bağlamı, coğrafi 
konumu, yerleşiklerin sosyal ve ekonomik nitelikleri, yerleşme geleneği ve 
deseni, konutlarda mekan organizasyonu, konutların fiziksel özellikleri ve 
tipolojik özellikler açısından yapılan soruşturmaları en çok karşılaşılan eti-
ketlerdir (Gültekin, 2010: 47).  

Öte yandan konutun bu farklılaşmış kavramsal yaklaşımına rağmen 
Kuban (1995: 229) değişik bölgesel konut geleneklerini birbirine yaklaş-
tıranın, iki oda, aralarındaki açık hacim ve bunların önünde uzanan saçak 
altı kısımları olduğunu ifade etmektedir ki, bu mekânsal düzenek ortak bir 
mekansal birimin varlığı üzerinden konutun çeşitlemelerinin bölgesel ak-
tarımlar doğrultusunda kurulmasına bağlıdır. Aslında burada konuta ait 
içkin bir kabuktan söz edilmekte olup, kültürel düzenekler referanslan-
maktadır. Öyle ki Turgut (1995: 70) Türk evinde ortak mekanın normatif 
yansımasının, sofa etrafında biraraya gelen odalar olduğunu ve bu ilişkinin 
merkezi mekanın biçimlenmesine ve oda ölçeğindeki kullanımına yansı-
dığını belirtmektedir. Böylece konutun inşa ve iskanında temel problemin 
iskan aracılığıyla ortaya çıkan yapı iskeletine, noktasal bakış sağlayan bir 
mercekle sosyo-kültürel ve yerel aktarımların angaje edilmesi gerekliliği 
ortaya çıkmıştır. Zira Ergül (2002: 60) Osmanlı konutunun, salt doğal ya da 
kültürel bir bölgeye özgü olmadığından yerel olarak tanımlanamayacağını 
dahası, konutta yerel etkilerin farklılaştırmalarının da gözetilmesi gerekti-
ğini önermektedir. Aslında geleneksel konutu ayrıştırıcı veya bütünleştirici 
etmenler belli bir idealleştirme ya da tipolojik indirgemelerle bağıntılı ele 
alındığından konutu meydana getiren mimari bileşenler ile bu mekânsal 
bağıntının oluşumuna katkı sağlayan ilişkiler daha farklı şekilde ele alın-
malıdır. Burada örnek vermek gerekirse, kullanıcının iskan etme/meskun 
olma davranışı üzerine yeni stratejiler geliştirilmesi hem kentsel ölçekte 
hem de tek yapı bağlamında yararlı sonuçlar ortaya koyacaktır.

Genel hatlarıyla Geleneksel Türk evinin Anadolu coğrafyasındaki 
mekânsal veya tipolojik ögelerine ilişkin olarak yukarıda bahsi geçen te-
ori ve yorumlardan sonra Sivas özelinde konu değerlendirilecek olursa, 
Sivas’ta 19. yüzyıl ve erken 20. yüzyıla ait konut mimarisi üzerine yapılan 
çalışmalar oldukça kısıtlı ve bir o kadar da Türk evinin yaygın kavrayışın-
dan esinlenen bilgi alanı dahilindedir. Bu konudaki ulaşılabilir tek kaynak, 
N. Burhan Bilget tarafından hazırlanan ‘Sivas Evleri’ kitabıdır. Hasan Ba-
şeğmez Evi, Abdi Başara Evi, Mütevellioğlu Mesrur Başara Evi, Feridun 
Kangal Konağı ve Akaylar Konağı örnek olarak sunulan kitapta, Türk evini 
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nitelemek için kullanılan kalıplaşmış ifadelere bolca yer verilmiştir. Özetle, 
Sivas’taki konut pratiği üzerine yaygın kavrayıştan kopan yeni açılımlara 
ihtiyaç vardır ve bu metnin temel hedefi budur. Sivas’ta konut geleneğinin 
kronolojik dizgesinde belgelenebilen en erken tarihli örneklerin 19. yüzyıla 
rastladığının üzerinde özellikle durmak gerekmektedir. Bu metnin kendi 
içindeki zorluğu, böylece, değerlendirilen konutların 19. yüzyıla tarihlen-
mesi ile 19. yüzyılın reform hareketlerinden gelen yeni biçim organizas-
yonlarının merkezden taşraya sızdığının bilinmesi ve yapılan aktarımların 
boyutunu aydınlatan herhangi bir arşiv belgesinin bulunmayışıdır. Örne-
ğin Suraiya Faroqhi’nin “Orta Halli Osmanlılar/17. Yüzyılda Ankara ve 
Kayseri’de Ev Sahipleri ve Evler” başlıklı çalışması önemli bir başvuru, öğ-
renme ve spekülasyon üretme kaynağı olarak Kayseri ve Ankara’daki evler 
ve ev sahipleri üzerine tarihsel bir perspektif sunmaktadır. Sivas için buna 
benzer bir kaynak neredeyse hiç yok denecek kadar kısıtlıdır, bu durum da 
konut araştırmalarında önemli bir eksikliktir.

Bu çalışmada, barınma standartlarının her farklı konutta tikel bir 
mekânsal pratik meydana getirdiği, konuta ait içkin kabuktaki ortak bileşe-
nin salt ve en yalın biçimiyle oda olduğu, odaya eklemlenen diğer parçalar 
aracılığıyla konut çeşitlemelerinin kurulduğu, konutu oluşturan kabuğun 
farklı etkileşimler ve aktarımlar aracılığıyla yavaş bir dönüşüme uğradığı 
kabul edilmektedir. Ek olarak, kabuğa ait potansiyel değişkenler arasındaki 
olanaklı geçişler aracılığıyla benzeşimler kurulabileceği benimsenmekte-
dir. Böyle bir çalışma bağlamında Sivas’ın 19. ve erken 20. yüzyılını kap-
sayan konut stokunun soruşturulması sadece yereldeki konuta ait mimari 
çözümlemeyi değil aynı zamanda yerel mekânsal sözlüğün açığa çıkarılma-
sında katkı sağlamayı hede�emektedir.

Zamansal düzenekte 19. ve erken 20. yüzyıla tarihlenebilen Sivas konut-
ları şunlardır: Hasan Başeğmez Evi (1870-80), Abdi Başara Evi (1870), Mü-
tevellioğlu Mesrur Başara Evi (1870’ler), Feridun Kangal Konağı (1877), 
Akaylar Konağı (1880’ler), Ahmet Hüdai Evi (19. yüzyıl sonu), Fahriye 
Gönç Evi (19. yüzyıl sonu), Abdullah Ateş Evi (erken 20. yüzyıl), Hubiyar 
Korucu Evi (19. yüzyıl), İnönü Konağı (19. yüzyıl), Kolağası Konağı (19. 
yüzyıl), Susamışlar Konağı (19. yüzyıl), Terzioğlu Konağı (19. yüzyıl sonu), 
Muammer Kangal Evi (1890-1900 arası), Muharrem Söylemez Evi (19. yüz-
yıl). Konutların Sivas’ta bulundukları konum şekil 1’de gösterilmektedir.

Bu konutlar, büyük gabarili, çok katlı, ahşap strüktür sistemli ve belir-
gin cephe öğeleriyle öne çıkmaktadır. Ayrışmalarını sağlayan parametre ise 
büyük gabarilerine rağmen kabuğun biçimlenişindeki mimari ölçek ve pla-
nimetrik kuruluşlarındaki modeldir. Aslında konutta planimetrik kuruluş 
modellerini olanaklı kılan, sadece yapım teknikleri ve mimari bellek değil 
aynı zamanda kullanıcıların yaşama biçimleridir.
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Şekil 1. Sivas’ta geleneksel konutların kent merkezine göre konumu.

Mekan örgütlenmesinde yatay ve düşey yöndeki dizilim, iç-dış arasın-
daki geçirgenlik, sembolik-anlamsal değer bileşenleri, odalar arasındaki 
hiyerarşik düzen, konut plastiğinde baskınlaşan görünümler ve mekânsal 
artikülasyonların bitmişlik derecesi yaşam biçimlerinden gelen mekânsal 
pratikler olup daha net ifadeyle bu pratikler aynı zamanda mekânsal söz-
lüğe ait yapısal grameri oluşturmaktadır. Bu nedenle Sivas’ta 19. yüzyıl ve 
erken 20. yüzyılda inşa edilmiş konutların mekânsal bileşenlerini kavra-
mak amacıyla bir mekansal organizasyon tablosu geliştirilmiştir. Mekân-
sal organizasyon tablosunda konut kabuğunu meydana getiren bileşenleri 
anlaşılır kılmak üzere kullanıcının meskun olmasını sağlayan mekan öğe-
leri çözümlenmiştir. Herhangi baskın bir tipoloji dayatmak yerine temel 
mekânsal kompozisyonu oluşturan oda, köşk, sofa gibi öğelerin yatay ve 
düşey yöndeki plana eklemlenme biçimi yani dizilimleri irdelenmiştir. 

Bu örnekler sırasıyla değerlendirilecek olup, mekansal okunaklılık plan 
organizasyonları üzerinden yatayda eklemlenme ve düşeyde plana göre şe-
killenen kütleleşme üzerinden değerlendirilecek olup aynı zamanda giriş, 
yapı bahçe ilişkisi ve sokak-yapı ilişkisi de yine yapılarda ortak bir konut 
kültürünün mekansal bileşenleri dahilinde sorgulanacaktır. Bu anlatıda 
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geleneksel evler bir tarihsel dizin veya herhangi bir mimari ölçek kavrayışı-
na göre sını�anmamıştır. Sadece yapıldıkları dönemin özgün örnekleri ola-
rak değerlendirilen evler mekansal bağıntılarına göre ayrıştırılmış dahası 
birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Bu evlerden ilk inceleyeceğimiz örnek; Ek 
1’de örneklenen Hasan Başeğmez Evi’dir. Ev, kompakt bir yapısal kabuğun 
için çözümlenmiş olup iki katlı olan plan şemasında zemin kat ve üst plan 
organizasyonu açısından temelde aynı çekirdek yüzeyinin şekillendirdiği 
bir sofa alanı tarafından bölüntülenen bir mekansal işleve sahiptir. Yani 
sofa alanının alt katta ve üst katta tanımladığı mekansal boşluk bir kori-
dor olarak, aynı standartta ve şemada gelişmiştir. Giriş kapısını da karşıla-
yan sofa birimi aynı zamanda konutun diğer mekansal bileşenlerine geçişi 
sağlayan dağıtıcı bölgedir. Konut iki cephesi aracılığıyla güçlü şekilde dışa 
açılırken geçirgenliğin azaldığı diğer iki cephede düşey sirkülasyonu sağ-
layan araçları konumlandırmıştır. Üst katta aynı dağıtıcı bölge kısmi bir 
genişleme aracılığıyla daha toplayıcı bir görünüm kazanmakta ve alt katta 
girişin üzerine denk gelen alanda ‘seki’ adı verilen yeni bir kullanım alanını 
mekansallaştırmaktadır.     

  Ek 2’de analiz edilen Abdi Başara Evi (Abdi Ağa Konağı olarak da bi-
linmektedir) zemin katının masif görünümüne karşın birinci katının ya-
şama mekanlarıyla işlevlendirilmiş geçirgen ve konsollu yüzeyleri, geniş 
bir kütle tanımlamaktadır. Zemin kattaki merdiven aracılığıyla doğrudan 
birinci kata geçişi sağlayan mekânsal bölümlenme, üst katta çok parçalı ve 
aynı işlevsel mekanlara sahip birbirinden farklı çekirdek birimlerle devam 
etmektedir. Sofa dağıtıcı-toplayıcı mekansal özelliğiyle oda-mutfak-servis 
birimlerinden oluşan üç ayrı kullanıcı için tasarlanmış izlenimi veren üç 
farklı çekirdek konutun ana organizasyon mekanıdır. Bu şema incelemeye 
alınan diğer evlere kıyaslandığında böylesine bir mekansal organizasyon 
diğer örneklerde rastlanmamaktadır. 

Ek 3’te tanıtılan Mütevellioğlu Mesrur Başara Evi (Osman Ağa Konağı 
olarak da bilinmektedir), Abdi Başara Evi’ne benzer şekilde bir avlu ya da 
bahçe içerisinde konumlandırılmıştır. Birkaç basamakla topraktan yükse-
len zemin kata, bahçeden iki farklı girişin planlanması yönüyle bu ev hem 
Hasan Başeğmez Evi’nden hem de Abdi Başara Evi’nden ayrılan bir plan 
düzeneğine sahiptir. Bir duvarla birbirinden ayrılan iki giriş kapısı önce iki 
ayrı giriş holüne, sonra haremlik odası-mutfak ve selamlık odası-mutfak 
bağıntısına geçiş sağlamaktadır. İki ayrı giriş holü, öndeki harem-selamlık 
odalarından ayrılan ortak mekansal birime bağlanmaktadır. Dağıtıcı-top-
layıcı mekan olarak sofanın etrafını çevreleyen oda ve servis birimleri bir 
cephesi ile sokağa doğrudan açılmaktadır. Mütevazı bir kütle ölçeği sunan 
yapı bir cephesiyle komşu binaya dayanmakta ve bu sağır cephe boyun-
ca haremlik odası-mutfak-merdiven-kiler-oda sıralanmaktadır. Merdiven 
aracılığıyla köşk katına çıkılmakta olup bu kat, alttaki kütleden ayrışarak 
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hem sokak cephesinde yükselen bir etki oluşturmuş hem de bu özelleşmiş 
mekan işlevsel ve biçimsel yönüne cephesel anlamda vurgu yapılmıştır.

Ek 4’te örneklenen Feridun Kangal Konağı, iki ayrı girişiyle iki farklı 
kullanıcıya ait konut pratiği sergilemektedir. Ortak bir duvar aracılığıyla 
bitişik olarak inşa edilen yapının plan kurgusu birbirinden farklıdır. Kütle 
gabarisinin yatay ve düşeydeki büyüklüğü, daha çok, bu yanyana inşa edil-
me pratiğinden kaynaklanmaktadır. Öte yandan üç cephesinin geçirgen ve 
cephe düzeninin özenli görünümü, incelenen diğer evlerle kıyaslandığın-
da benzer özelliklere Mütevellioğlu Mesrur Başara Evi ve Hasan Başeğmez 
Evi’nde rastlanılmaktadır. Her üç evde de tek cephenin bir komşu binaya 
yaslandığı ya da daha küçük pencere açıklıkları aracılığıyla masif yüzey-
lerin elde edildiği gözlemlenmektedir. Feridun Kangal Konağı’nda birinci 
kat ise kütlenin alt kattaki plan izdüşümünü takip etmek yerine köşk me-
kanlarını ortaya çıkaracak şekilde yeniden biçimlenmiştir. Böylece Müte-
vellioğlu Mesrur Başara Evi’nde görülen düşey vurgu tekrarlanarak köşk, 
özelleşmiş bir mekan haline getirilmektedir.  

Ek 5’te örneklenen Akaylar Konağı, yüksekliği ve konsollu ikinci katıy-
la Sivas’ta iskan ve inşa pratiği konusunda belirgin bir varlık statüsünün 
muhtemel göstergesidir. Konak iki farklı giriş aracılığıyla zeminde ve bi-
rinci katta iki ayrı hane için tasarlanmış izlenimi uyandırsa da birinci katta 
bulunan ortak merdivenle ikinci kata açılmaktadır. Konsollarla genişleyen 
ikinci kat, alt kattaki ayrık mekanların ortak kullanım alanı gibidir. Sofa 
mekanı, köşelerde odalara geçiş sağlarken odalar arasında kalan bölgeleri 
de seki aracılığıyla işlevsel bir kullanıma açmıştır. Kütlesel bütünlük ha-
linde cephenin yükselmesi, konsollarla ikinci katın alt katlardan farklılaş-
tırılması ve birinci katta kızlar sekisi denilen mekansal birimin cephede 
belirginleştirilmesi, Akaylar Konağı’nda öne çıkan özelliklerdir.  

Ek 6’de tanıtılan Yeşil Konak olarak da bilinen Ahmet Hüdai Evi bir cep-
hesi sağır ve diğer üç cephesinin dışarıya geçirgen ilişki düzeneği ile diğer 
evlerde görülen karakteristik cephesel kurguya sahiptir. Yapı, planimetrik 
düzlemde bahsi geçen diğer konutlara göre en belirgin bölümlenmeler ve 
en net sirkülasyon şeması içermektedir. Diğer mekanlardan ayrılan köşk 
birimi, plan kurgusunda yeniden biçimlenmiş ve giriş yönünde yükselerek 
hem cepheyi hem de planimetrik değişimi vurgulamıştır.  

Ek 7’de örneklenen bir bahçe içerisinde konumlanan Fahriye Gönç Evi 
üç birimden oluşan basit bir plan şeması sunmaktadır. Sokağa açılan cep-
hesi boyunca dizimlenen mekanlar oldukça mütevazı bir ölçeğe sahiptir. 
Dahası bu mütevazı ölçek, sirkülasyon şemasının ortaya koyduğu izlek 
açısından değerlendirildiğinde ise bu metinde irdelenen diğer konutlardan 
ayrışmaktadır. Öyle ki, belirli bir kompaktlıkta biçimlenen ve çeşitli düzen 
ilkeleriyle şekillenen plan kurgulaması dikkate alındığında, diğer örneklere 
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nazaran özgün bir şemaya sahip olduğu gözlemlenmiştir. Ev, daha erken 
dönemlerden gelen dinamiklerle biçimlenmiş olup üslupsal olarak herhan-
gi bir değişikliğe maruz kalmamış gibidir. Sokağa bakan cephenin üst katta 
konsol yaparak genişlemesinden başka herhangi bir kütlesel davranışı bu-
lunmamaktadır. Temel iki oda ve ocaklıktan oluşan konut, lineer bir plan 
örgüsü barındırmaktadır.   

Ek 8’de incelenen tek cephesi aracılığıyla komşu binaya yaslanan Abdul-
lah Ateş Evi’nin arazi şartları doğrultusunda konumlandırılan bir mekansa 
şeması vardır.  Bahçenin etrafını L şeklinde çeviren konutun mekan öğeleri 
doğrudan bahçeye bakmaktadır. Böyle bir biçimsel kuruluş, arazi şartları 
gereği olsa bile, daha erken dönemlerden gelen dışa kapalılık etkisini anım-
satmaktadır. Bahçeye açılan merdiven aracılığıyla konuta giriş sağlanması 
ve sofada konumlanan merdivenin zeminden köşk katına kadar kesintisiz 
düşey sirkülasyona olanak vermesi, incelenen evler arasında rastlanılan bir 
şema değildir. Bu plan kurgusu içerisinde özelleşmiş çatı katı mekanının 
düşeyde yükselmesi ise dönemsel açıdan değerlendirildiğinde karakteristik 
bir durumdur ki, benzer örneklere rastlanılmaktadır.  

Ek 9’da örnek verilen Hubiyar Korucu Evi, bir bahçe içerisinde bağım-
sız şekilde konumlandırılmaktadır. Plan kuruluşu oldukça kompakt olan 
yapının giriş katındaki sofası dışında özelleşmiş herhangi bir cephe düze-
ni bulunmamaktadır. Konuta giriş bahçeye açılan sofadan yapılmaktadır. 
Bodrum katından birinci katına kadar devam eden kesintisiz sirkülasyon 
merdiven aracılığıyla gerçekleştirilmiş ve bu düşey dolaşım öğesi daima 
dağıtıcı-toplayıcı mekan olarak kullanılan sofaya açılmıştır. Zemin katta 
sofa da dışa doğru genişleyen bir açılımla özelleşen bir alan tanımlaması 
yapılmış olup ayrıca yine sofanın ucuna yerleştirilen seki aracılığıyla cephe 
kompaktlığı yumuşatılmaya çalışılmıştır.  

Ek 10’da verilen İnönü Konağı da diğer bahçeli örneklerde olduğu gibi 
bahçenin sokakla ilişkisine göre konumlandırılan planimetriye sahiptir. Bu 
konumlandırılışta plan geometrisinde L bir planimetriye sahip olan evin 
güney ve batı cepheleri ile doğrudan sokağa yaslanan konut, zemin kat 
düzleminde iki ayrı girişle birbirinden koparılan iki farklı kütle etkisi ya-
ratmaktadır. Tıpkı Feridun Kangal Konağı’nda olduğu gibi zemin/üst kat, 
farklılığına dayalı bir kütlesel biçimleniş söz konusu olsa da gabari olarak 
daha incelmiş ortak bir çokkenarlı prizma oluşturulma gayreti ise farklılığa 
işaret eder. Feridun Kangal Konağı’nın neredeyse ikiz biçimlenme arayışı 
yerine İnönü Konağı’ndaki kütlesel kopuşlar ve yeniden birleşimler cephe-
de daha düzensiz bir ritmik hareket oluşturmaktadır.   

Şimdiye kadar incelenen evlerde karakteristik bir şekilde üç cephenin 
açıklıklarla daha geçirgenleştirilme gayreti diğer cephenin ise daha masif 
görünümde ele alınma biçimine benzer bir örnekte yine Kolağası Konağı’n-
da gözlemlenmektedir. Ek 11’de örneklendiği gibi yapının bahçeye açılan 
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doğu cephesi en özensiz cephesi iken kuzey cephesi ise hem giriş boşlu-
ğunun tanımlandığı hem de konutu tanımlayan bileşenlerin en açık halde 
sunulduğu cephesel kurgulamaya sahiptir. Bodrum ve zemin kattan oluşan 
yapının kuzey cephesindeki giriş hattı, doğrudan sokağa açılan merdiven 
ve sahanlıktan meydana gelmektedir. Girişin bu denli vurgulanmış olması 
Kolağası Konağı’nın farklı etkiler altında biçimlendiğini düşündürtmekte-
dir. Öte yandan topoğrafya şartlarından dolayı meydana gelen bodrum kat 
ile arkada bulunan bahçe tam kat olarak ortaya çıkmakta böylelikle cep-
hesel uzantı sokak arakesitinde işlevsel bir görünüme dönüşmektedir. Bu 
sunum aynı zamanda cepheden okunabilen bir yapı kompaktlığına dönüş-
mektedir ki, iç mekanda da sürekliliği sağlanan plan kurgusu, giriş holü 
ve sofa gibi arka arkaya dizimlenmiş mekanların etrafında biçimlendiril-
miştir. Giriş holünden ulaşılan odalar konutun dışarıdaki yüzeyleri iken, 
sofaya geçildikten sonra hem alt kata geçiş için sirkülasyon öğesiyle hem 
de mahremiyet derecesi yüksek diğer mekanlarla karşılaşılmaktadır. Aslın-
da bu plan tipolojisi yerelden oldukça ayrıksı bir mekânsal oluşuma işaret 
etmektedir ki, bu uygulamanın benzerlerine İstanbul ve yakın çevresindeki 
uygulamalarda rastlanılmaktadır.

Ek 12’de örnek verilen Susamışlar Konağı ise, yerellik bağlamında farklı 
bir tipoloji sergilemektedir. Ali Baba Cami yanında konumlanan Ali Baba 
Tekkesi ile birlikte kullanılan konut, zemin ve birinci kattan oluşmakta-
dır. Zemin katta giriş aksından itibaren simetrik bir ritmin yakalanmaya 
çalışıldığı plan kurgusunda üst katta ise köşk alanıyla, üçüncü boyutta da 
özelleştirilmeye çalışılan bir mekansal kurgulamaya gidilmiş böylelikle asi-
metrik bir düşey kütle düzeneği oluşturulmuştur. Ev, köşk uygulamaları-
na rastlanan örneklerle kurgulama bağlamında benzerlikler içermektedir. 
Ancak giriş aksının devam ettiği düzleme eklemlenen oda kullanım işle-
vi ve mekansal bağlamı noktasında içerik olarak özel bir mekandır. Me-
kansal işlevi ve boyutsal hiyerarşisi bir kenara bırakılacak olursa özel bir 
planimetrik kurguda tasarlanan bu mekan, temel bir birim olarak içeriği 
bağlamında etüt edildiğinde bu birim tıpkı Geleneksel Divriği evlerinde 
görülen Toyhane mekanı gibi ya da Divanhaneler gibi mekanlarla akraba-
lık göstermektedir. Öyle ki, mekansal kademelenme ya da buna mekansal 
hiyerarşi düzeneği diyelim plan oluşumu bağlamında bu mekan örüntüsü-
nün kaynakları Orta Asya’ya kadar götürülecek merkezi mekan geleneğinin 
ipuçlarını içermektedir. 

Ek 13’te incelenen Terzioğlu Konağı ise sokağa doğrudan açılan giriş 
sahanlığı, giriş aksının iki yanına yerleştirilmiş odaları ile Kolağası Kona-
ğı’nın planimetrik düzlemdeki mekan hiyerarşisini tekrarlar gibidir. Tasarı-
mının tamamlanmışlığı/bitmişliği aracılığıyla kompakt bir kütle biçimleni-
şi sunarken, kütlesel gabarisinin ölçeği ve kesintisiz düşey sirkülasyonu ile 
herhangi bir özelleşmiş ya da dış etkilerle çerçevelenmiş mimari bileşenin 
varlığı hakkında veri barındırmamaktadır.  
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Ek 14’te yer verilen Muammer Kangal Evi ise incelenen tüm diğer ev 
tiplerinden en belirgin farklılığa sahip bir örnektir. Ev bir bahçe içerisinde 
bağımsız ve dört kenarı açık şekilde konumlandırılmıştır. Kuzey cephesin-
den girilen bahçe, geniş bir yürüyüş alanı aracılığıyla konut girişine yönlen-
dirmektedir. Konuta ait zemin kat planimetrisi giriş aksından itibaren tam 
simetrik olup, orta sofası çokgen biçiminde genişleyerek bir merkezi plan 
öğesi haline gelmektedir. Böyle belirgin bir merkezi biçimlenme, Muammer 
Kangal Evi’nin yerel konut dokusu içerisinde büyük şehirlerden gelen yeni 
mimarlık sözlüğünün aktarıldığı bir çeşitleme olduğunu göstermektedir. 
Alt katta bulunan simetri ve merkezi bileşenler, üst katta kütlesel gabarinin 
daralması aracılığıyla haçvari bir mekansal düzeneğe dönüştürülmüştür. 
Böylece hem zemin katta kurgulanan mimari öğeler düşey yükseltiye de 
aktarılmış hem de genellikle yerel pratik içinde rastlanan tek cephede uy-
gulanan düşey yöndeki özelleşmişlik vurgusunu dört cephesine yaymıştır. 

Ek 15’te incelemeye alınan Muharrem Söylemez Evi ise tek cephesi ma-
sif, diğer üç cephesi geçirgen özelliği ile yerel konut dokusunda küçük ga-
barili bir konuttur. Bahçe içerisinden girilen konutta sokakla bağlantıyı ku-
zeydoğu cephesinin zemin kat sağır duvarı, üst katta ise pencere açıklıkları 
sağlamaktadır. Evin çatı katı, düşey yönde özelleşen bir cephesel kurguda 
ele alınmamış sadece cephesel uzantıyı tamamlayan bir düzenekte kurgu-
lanmıştır. 

Şimdiye kadar Sivas’ta 19. ve erken 20. yüzyılda inşa edilmiş ve günü-
müze kadar gelebilmiş örnekler üzerinde mekânsal bileşenler, plan ele-
manları bağlamında değerlendirilmiş ve konutlarda ayrışan ya da benzeşen 
yönler üzerinde durulmuştur. Kısaca belirtmek gerekirse geleneksel konu-
tun planimetrisini oluşturan elemanlar, temelde oda, sofa ve bireşimlerinin 
üçüncü boyuttaki düzeneğine bağlıdır. Genel literatür içerisinde sofa hem 
dolaşımı sağlayan hem de toplanma alanı olarak işlev gören ve dolaşım 
dışında kalan alanlarının sekilik, taht, köşk gibi özelleşmiş oturma birim-
lerine dönüşen bir mekan olarak tanımlanmaktadır (Küçükerman, 2007: 
59). Daha açıklayıcı bir tanımlama ile oda ise dışardan en çok yalıtılan, 
çok belirgin biçimlenişi ve elemanları olan bir konut öğesidir (Yürekli & 
Yürekli, 2007: 16). Görüleceği üzere oda ve sofa birer arketipik imge ola-
rak yapı tektoniğini belirleyen ve üçüncü boyut bağıntılarını yönlendiren 
kurgulayıcılardır. İncelenen örneklerde de plan düzeneklerinin ayrışmaya 
başladığı noktada oda ve sofanın kurguladığı arkitektonik ilişki tarafından 
yapısal parçalanmalar meydana gelmektedir. Özellikle üçüncü boyutta ha-
kim olan sokak-avlu/bahçe-sofa-oda-köşk ilişkisi kesitsel ilişki bağlamında 
değerlendirildiğinde yatay ve düşey yönde dizimlenmektedir. Konutun in-
şasında gerçekleştirilen tüm varoluşsal edim, bu hiyerarşik düzenlemeden 
ibarettir (Şekil 2). Bir sonraki başlıkta konut mimarisindeki dönüşüm ve 
Sivas’a aktarımları üzerine bir açılış sunulacaktır.
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Şekil 2. İncelenen konutların sofa-oda-köşk bağıntısının şematik anlatımı.

Anadolu Konut Mimarisinde Biçimsel ve Mekansal Dönüşümün 
Sivas Konutları ve Yapı Pratiği Bağlamında İrdelenmesi 

Başkent İstanbul’dan başlayan ve iletişim olanaklarına göre ivmesi ve 
yayılım derecesi çeşitlenen konut mimarisinde biçimsel ve mekansal dönü-
şüm, modern mimari hareketin ulusal düzlemde açtığı hareket alanından 
hemen önceki döneme denk gelmektedir. Türk evinin zemin katta masif, 
üst katta konsollarla taşınan yaşama mekanlarına sahip, avlu ve zemin ka-
tın hizmet birimlerine ayrıldığı, kırma çatılı, içe dönük, haremlik-selamlık 
ayrımı olan standart saptaması, özellikle geç 19. yüzyıl ve erken 20. yüzyıl 
aralığındaki melezlenmeyi ıskalamaktadır. Bu dönemde reform hareketle-
riyle başlayan kültürel dönüşüm başkentten periferiye yayılan bir biçimsel 
izlek sunmaktadır. Cerasi (1999: 283-284) Batı üsluplarının Osmanlı kent-
lerine aktarılması sürecinde yavaş bir dönüşüm geçiren konutun büyük 
kentlerde çok birimli ve çok katlı hale geldiğini, evin mimari biçiminin 
değişime uğradığını, sokağa bakan bahçenin kaybolduğunu ve parsele ana 
girişin evin içinden olduğunu ifade etmektedir. Yani 20. yüzyılın standart 
saptamasına konu olan ve 18.-19. yüzyıla kadar benzer barınma modelleri 
sergileyen konut pratiği giderek çeşitlenmiştir. Simetrik ve kompakt çö-
zümler, dış mekana açılma kaygısının artması ve sokağa açılan balkonların 
belirmesi gibi değişim parametreleri, barınma normlarındaki heterojenleş-
me eğilimleridir (Tanyeli, 1999: 242). Böylece geç 19. yüzyıl ve erken 20. 
yüzyıl aralığını, iskan ve inşa pratiğinin dönüşüm geçirdiği eşik olarak ka-
bul etmek gerekmektedir. Dolayısıyla barınma kültürü açısından kentlinin 
hafızasında içkin bir mimari model olduğunu varsaymak artık geçersizdir.
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19. yüzyılda yapı pratiğine yeni biçim sözlüklerinin eklenmesi, gerçekte 
Osmanlı İmparatorluğu’nun yaşadığı içsel dönüşümlerle de yakından ilgili-
dir. Aktüre (1981: 220-224)’ye göre imparatorluğun yaşadığı dönüşümlerin 
kent düzlemine yansımaları nüfus artışı, sosyal tabakalaşma ve merkez iş-
levlerinde ortaya çıkan ikili yapı, kent içi ulaşım ve konut alanlarında ortaya 
çıkan ikili yapı, kentlerde nüfus yoğunluğu ve arazi kullanımı olarak belir-
lenmektedir. Osmanlı kentlerinin planimetrik ölçekte yaşadıkları dönüşüm, 
böylece, konutun sadece aktarımlarla değil aynı zamanda yerel kent ölçeğin-
deki değişimlerle de ilintili olarak yeniden biçimlendirilmeye başladığı anla-
mına gelmektedir. Sivas bağlamında günümüze kadar gelebilmiş konutların 
19. yüzyıl ve erken 20. yüzyıl dönemine tarihlenmesi, öte yandan, kentte ba-
rınma kültürünün nasıl bir süzgeçten geçmiş olabileceği üzerine zihinsel bir 
şüphe bırakmaktadır. Bu noktada Sivas’ın 1900’lü yılların başında çekilmiş 
fotoğrafından yararlanmak gerekmektedir. Yukarı Kale’den kente bakan ka-
meraya Ulucami’nin minaresi, kırma çatılı ve büyük hacimli konutların yanı-
sıra toprak damlı, küçük boyutlu haneler de takılmaktadır (Şekil 3).

Şekil 3. 1900’lü yılların başında Sivas’a ait bir görünüm, Anonim, 2015.

Bu, kentin bir siluetidir ve böyle bir görünümün anlamı, kentteki müte-
vazı ölçeğin içine serpiştirilen büyük gabarili konutların kullanıcısına ilişkin 
varlık göstergesi olabileceğidir. Bu bağlamda bir başka konu ise konuta ait 
biçimsel dilin yerellik dozudur. Bu dozun ölçeği hem başkent İstanbul hem 
de yakın çevre bağıntısını imlemektedir. Başkent İstanbul’dan gelen mimari 
sözlük, daha çok, moda akımların periferiye yayılım ölçeği ile yakından 
ilişkilidir. Bu gibi ölçekler merkezden uzaklaştıkça etkisi zayı�amakta ve 
aktarımlar yerel pratiklerle giderek daha fazla evrilmektedir. Örneğin, bu 
metin boyunca irdelenen konutlarda doğrudan başkent modalarından ak-
tarılmış biçim sözlüğünün zayı�ığı dikkat çekmektedir. İstanbul’un saray 
ve sivil mimarlık örneklerinde görülen Barok, Rokoko, Ampir ve Neoklasik 
gibi üsluplardan Sivas’a sadece Neoklasik üslup ancak birkaç öğe ile gele-
bilmiştir. Genellikle giriş cephesinde okunabilen ve zemin katın ardından 
düşey yönde bir yükselti ile özelleştirilen köşk ya da çatı arası mekanlarının 
cephe düzeneği Neoklasik tarzın yerel bir çeşitlemesidir (Şekil 4). 



Mimarlık Çalışmaları 81

Şekil 4. Sivas konut pratiğinde sıklıkla rastlanan giriş cephesi düzeneği sırasıyla 
Ahmet Hüdai Evi, Hubiyar Korucu Konağı, Mütevellioğlu Mesrur Başara Evi 
(Osmanağa Konağı), Susamışlar Konağı, Feridun Kangal Konağı (Kangalağası 

Konağı), kaynak: Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu.

Periferinin yerel pratiğini konutun çeşitlemelerinde yeni bir yerel düze-
neğe dönüştüren bu aktarımlara, Sivas’ta inşa edilen konutun kompaktlığı 
da eklenebilir. Ayrıca çok az konutta rastlanılan plan düzlemindeki mer-
kezileşme ve simetri arayışı da bu tür aktarımlara dahil edilebilir. Merkez 
periferi etkileşimi özellikle İstanbul ölçeğindeki yayılımlarına değinilmişti. 
Tanyeli (1999: 226) barınma kültüründe ihtiyaç duyulan modelleri iletişim 
olanaklarının artmasıyla İstanbul’un sağladığını ve başkentten ithal edilen 
öğelerin taşrada statü göstergesi olarak kabul edildiğini ifade etmektedir. 
Burada statü kaynaklı mekan öğelerine ilişkin bir örnek vermek gerekirse 
özellikle İstanbul’da batılılaşma meselesinin cereyan ettiği üslupsal akıntı-
nın sonucunda büyük ölçekli köşklerde ve yalılarda uygulanan orta sofalı 
tip, hem formu (oval; dairesel; elips formunda) hem de mekânsal kurgusu-
nu tamamlayan tavan işlemleriyle İstanbul’dan Anadolu’ya transfer edilmiş 
özel bir tiptir ve bazı yörelerde tekil örneklerde daha çok zengin tüccarların 
konaklarında uygulanmış olup kısacası statülü bir temsili içermektedir. An-
cak incelemeye aldığımız örneklerde Sivas’ta bu tipin varlığına ilişkin bir 
mekansal delil yoktur, her ne kadar orta sofalı tipin 19. yüzyıl öncesinde 
kendisine yer bulup bulamadığı tartışması bu araştırmanın dışındaki bir 
konu olsa da zaten sofanın mekânsal kurgusu 19. yüzyılda üretilmiş ge-
leneksel konut şemasında iç mekan organizasyonunu sağlayan ve dağıtıcı 
alan hüviyetinde merkezi olmaktan çok plan karakterine göre şekillenen bir 
hüviyete sahiptir. Öte yandan yeri gelmişken zaten iklimsel bağıntısı olan 
açık sofalı tipe (dış sofa) incelenen örneklerde rastlanmamış olup, olsa olsa 
Sivas geleneksel konut kültüründe 18. yüzyıl öncesine tarihlendirilecek bu 
tipin hangi koşullarda yerel mekan kültürüne eklemlendiği farklı bir tartış-
ma konusu olabilir. Zira Sivas’ta konutun 19. yüzyıl öncesine ait herhangi 
bir tarihsel kanıtı bulunmadığından bu tür aktarımların izini sürebilmek 
spekülasyondan öteye geçememektedir. Yine 19. yüzyılın yereli çeşitlen-
diren bir diğer mimari sözlüğü de haçvari plan şemalı köşk katı ve bahçe 
içerisinde bağımsız bir alanda konumlanmadır. Böyle bir örnek sadece Mu-
ammer Kangal Evi’nde karşımıza çıkmakta ve bu yerel çeşitlemenin yakın 
çevresinin etkisiyle gayrimüslimlere ait inşa pratiğinden kaynaklanabileceği 
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düşünülmektedir. Bu etkileşime ek olarak Cerasi (1999, s. 155), kent için-
deki evlerin hiçbir zaman bahçenin ortasında yer almadığını ancak batı 
üsluplarından etkilenen konutlarda böyle bir biçimlenmenin olabileceğini 
ifade etmektedir. Ayrıca İstanbul konutlarındaki çok katlılık ve çok birimli-
lik, Sivas Akaylar Konağı’nda benzeri görülen bir biçimlenmenin habercisi 
olmuştur. İncelenen diğer Sivas konutlarından kütlesel hacmi ile farklılaşan 
Akaylar Konağı’nın çok katlılığı da yerelde görülen örneklerinden yüksek-
liği açısından ayrılmakta ancak İstanbul konutlarının apartmanlaşma eğili-
mine yaklaşamamaktadır. 

Öte yandan Sivas, konumu itibariyle doğu-batı ve kuzey-güney aksında 
önemli bir kavşak noktasıdır. Doğu Anadolu’dan gelen yapım tekniklerinin 
geçiş bölgesi ve aynı zamanda başkent İstanbul’dan gelen moda akımların 
da aşınma alanıdır. 19. yüzyıl ve erken 20. yüzyılda inşa edilmiş Sivas ko-
nutları, yakın çevresiyle karşılaştırıldığında batısında moda akımların yerel 
çeşitlemelerinin üretildiği, doğusunda ise aşina olunan yapı pratiklerinin 
uygulanmaya devam ettiği ve kısmi aktarımların yapıldığı görülmektedir. 
Örneğin, Divriği-Sivas-Tokat hattı bu konuda verilebilecek karşılaştırmalı 
bir yakın çevre sunmaktadır. Divriği evinin gelişiminde çıkmalar ve çıkma 
saçaklara ek olarak doluluklar ve boşluklar arasındaki yeni oran anlayışının 
Batılılaşmış Osmanlı beğenisinden kaynaklandığı ileri sürülmektedir (Sa-
kaoğlu 1978’den aktaran Cerasi, 1999: 165). Dahası, aynı batılılaşma etkisiyle 
başkentte görülen balkonların Divriği konutlarında karşımıza çıkması, Sivas 
konut kullanıcılarının ya da kentteki barınma standartlarının etkileşimlere 
kapalılık derecesini vermektedir. Yerel mimari sözlüğe balkon gibi bir bile-
şenin eklenmesi yerel yapı pratiğindeki açık bir dönüşümün mimari ifadesi 
olmakla birlikte bir yandan da bu yeni pratik, başkentten taşraya uzanan etki-
leşim alanına ait yayılımın lineer doğrultuda olmadığını ortaya koymaktadır 
(Şekil 5). Bu çizgisel olmayan yayılım etkisi, kendisini, Barok üsluptan esin-
lenilen oval biçimlerin cephe düzeneğine katılmasında da göstermektedir. 
Divriği’de yer aan Çankayalar Evi, Esat Bey Konağı ve Katırcıoğulları Evi’nde 
üst kat çıkmaları oval biçimli bir uygulama pratiği içermektedir (Şekil 6). 
Buna benzer bir cephe düzeneği Sivas konutlarında oldukça sınırlı bir uygu-
lama alanı bulmuştur ki bu tarzda sadece Sivas’ta tek bir örneğe rastlanmıştır. 
Konutun ön cephe düzeneğindeki çıkma, oval biçimli bir pratik olarak yerel 
ölçekte yeni bir biçim sözlüğünün ipucudur (Şekil 7).   
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Şekil 5. Divriği Sancaktar Evi, Mehmet Şenol Evi ve Hacı Mazunlar Evi’nde 
balkon, kaynak: yazarın arşivi, 13.02.14 ve Şenol, 2007: 127, 129.

Şekil 6. Çankayalar Evi, Esat Bey Konağı ve Katırcıoğulları Evi’nde oval 
biçimli çıkmalar, kaynak: Şenol, 2007: 62, 95, 151. 

Şekil 7. Sivas konutlarında rastlanılan tek oval biçimli cephe kurgusu, kaynak: 
yazarın arşivi, 2017.

Ayrıca Divriği konutlarında dikkat çeken bir diğer özellik de oda-sofa-av-
lu/bahçe ilişkisinde dışa açılan güçlü giriş birimleridir. Divanhane ya da hayat 
olarak adlandırılan bu girişler doğrudan konut kütlesine takılan ve iç-dış ara-
sında geçirgenliği artıran bir bileşendir (Şekil 8). Zemin katın hemen üzerin-
den konumlanan hayat bölümüne avludaki merdivenle doğrudan ulaşılmakta 
olup, bu mekânsal bileşen konut kütlesinin doluluk-boşluk dengesini ve yapı 
pratiğinin geçişlerini Sivas’ta inşa edilen konutlardan ayrıştırmaktadır. 

Şekil 8. Divriği konutlarında hayat, Mustafa Süt Evi, Alanlı Evi ve Ayan Ağa 
Konağı, kaynak: Şenol, 2007: 80, 98.

Doğudaki yakın çevre etki alanı olarak Divriği’nin ardından Sivas’ın ba-
tısındaki yayılımın ölçeğini belirlemek amacıyla 19. yüzyıl Tokat konutları 
bize hem yerel yapı pratiği hem de başkentten aktarılan modeller konusun-
da bir karşıaştırma yapma imkanı sunmaktadır. Örneğin Yağcı Zade Ab-
dullah Evi olarak bilinen konut Sivas’taki benzer ölçekli konutlarla karşılaş-
tırıldığında, geniş planimetrik kompozisyonu, gösterişli cepheleri, sokağa 
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ve avluya açılan hayat bölümü ile Tokat kentinin barınma kültürüne ilişkin 
yüksek bir standardını tanımlamaktadır. 19. yüzyılın ortalarında inşa edil-
miş konutta yapı bileşenleri açısından iç mekan bezemelerinde Ampir-Ba-
rok üslubu ve pencerelerde Ampir üslubu görülmektedir (Akok, 1957: 134, 
136). Ayrıca oda ve sofanın yatay ve düşey yönde dizilimlerinin geleneksel 
öğretisinde Divriği konutlarındaki hayat mekanının benzerlerine rastlanıl-
ması, Tokat-Sivas-Divriği hattında Sivas’ı atlayarak kuzeyden beslenen ve 
aktarılan bir yapı pratiği olduğunu da göstermektedir (Şekil 9).

Şekil 9. Tokat Yağcı Zade Abdullah Evi, kaynak: Akok, 1957: 135-136.

Tokat Latifoğlu Konağı ve Ali Duruöz Evi ise cephe düzenlerinde hayat 
motifi ve plan düzleminde herhangi bir simetri arayışı bulunmayan kurgu-
ları ile Sivas konutlarından ayrılmaktadır. Örneğin Sivas’ta konutların daha 
düzenli plan şemaları bulunurken, Tokat’tan verilen örneklerde barınma 
pratiğine ait mekanların daha spontane geliştiği gözlemlenmektedir (Şe-
kil 10). Sivas konut pratiğinde düzenli plan şemasından kastedilen, simetri 
ya da eksen yönelimli konfigürasyonlar değil, prizmatik biçimli ve kübik 
gövdeli kabuk denemeleridir. Böyle bir yapı pratiğinin kalıtsal biçimde yer-
leşmesindeki temel unsurun, Sivas’ın 19. yüzyıldan önceki dönemlerden 
miras alınan konut kültürü olması muhtemeldir. Öyle ki Kuban (196?: 29) 
bu dönem konutlarının kerpiçten inşa edildiğini, toprak damlı ve en fazla 
iki katlı olduğunu ileri sürmektedir. Böyle bir yapım tekniği gereği oldukça 
prizmatik gövdelerin yapımı ve kompakt plan çözümlemeleri kalıtsal bir 
yapım alışkanlığı haline gelmiş olmalıdır.   

Şekil 10. Tokat Latifoğlu Konağı ve Ali Duruöz Evi plan ve cepheleri, kaynak: 
Akok, 1957: 144-146.

Tokat 19. yüzyıl konut pratiğine başkent modasından aktarılanlara geri 
dönülecek olursa sadece iç mekan bezemelerinde kalmayan cephe düzeni-
ne yansıyan etkiler de örneklenebilmektedir. Güçlü Barok etkilerin görül-
düğü bu cephe düzeneklerinde köşk gibi özelleşmiş mekanlar konumlan-
dırılmıştır (Şekil 11). 
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Şekil 11. Tokat konutlarının cephe düzenlerinde görülen Barok üslup etkileri, 
kaynak: Akok, 1957: 148 ve Aktüre, 1981: 180.

Öte yandan Anadolu’da yöresel konut kültürünün baskın yapısal sözlü-
ğünü oluşturan ahşap iskeletli kerpiç dolgulu sistem Tokat, Erzincan Sivas, 
Divriği vb. alanlarda aynı yapısal kurguda ele alınmıştır ki; çoğunlukla evle-
rin yapı malzemesi ahşap ve kerpiçtir. Evlerin yapım sistemi, çok alçak bir taş 
temel üzerine ahşap dikme ve kirişler, hımış tekniği; araları daha ince ahşap 
direklerle bölünen, araları kerpiç ve tuğla malzeme ile doldurulan bir yapım 
sisteminden oluşur. Genel olarak tavan ve döşeme malzemeleri ise ahşaptır.

Değerlendirme ve Sonuç

Öncelikle Sivas’ta konutun inşai serüvenine kent dokusu bağlamında 
değinilecek olursa birkaç kısa anekdot eklemek gerekmektedir. Sivas’ta 
geleneksel konut dokusu Aşağı Kale’nin kuzeyinde Bezirci Mahallesi’nde 
ve güneyinde Kaleardı Mahallesi’nde yoğunlaşmaktadır. 19. yüzyıl ve 
erken 20. yüzyıldan kalan konutlar, çoğunlukla, yönetsel işlev gören ve 
Bezirci Mahallesi ile Kaleardı Mahallesi arasında bir tampon görevi gören 
Aşağı Kale etrafını kuşatmıştır. Öyle ki Çi�e Minareli Medrese, Buruciye 
Medresesi ve Keykavus Şifahanesi gibi anıtsal yapıların içlerine kadar 
yanaşan ve beden duvarlarına bitişik şekilde inşa edilen konutlar olduğu 
Şekil 12’den anlaşılmaktadır. 

Şekil 12. 1900’lerin başında Aşağı Kale’deki anıtsal yapıları çevreleyen 
konut dokusu, kaynak: Anonim, 2015: 14-15.
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1930’larda ise tren garının ve İstasyon Caddesi’nin açılmasıyla kuzey 
ve güneyde sıkışan konut dokusu batı yönü doğrultusunda saçaklanmaya 
başlamıştır. Böylece İstasyon Caddesi güçlü bir dönüşüm aksı olarak 
modern apartmanların inşa edildiği bölgeyi oluştururken, bu caddenin 
arka planında özellikle 1960’ların köyden kente göç dalgası ile gelen yeni 
kullanıcıların iskan alanı ortaya çıkmıştır. İstasyon Caddesi’nde Emek 
Apartmanı gibi ilk modern apartmanlar inşa edilirken, bu caddenin 
hinterlandında köyden kente göçen kullanıcıların inşa ettiği konutlar 
konumlanmaya başlamıştır. Dahası, göçerler tarafından inşa edilen 
konutlarda geleneksel yapım teknikleri ve yerel biçim sözlüğünden aktarılan 
mimari bileşenler kullanılmaya devam edilmiştir. 20. yüzyılın ikinci yarısı 
boyunca İstasyon Caddesi modern konutların sahnelendiği aks olurken, bu 
aksın hemen gerisinde geleneksel konut imgelerinin alıntılandığı bir yapım 
serüveni süregelmiştir. 

Bu fiziksel değişime yönelik değerlendirmelerden sonra Sivas’ta incele-
nen örneklerde yerel mimari sözlüğün biçimsel ve mekansal kurgulaması-
na ilişkin şu saptamalar yapılabilir. Evler genellikle geleneksel Türk konut 
mimarisinde özgün kentsel konut içeriğine sahiptir. Genel olarak 19. yüz-
yıl ortamında şekillenmiş bir mimarlık kültürünün sonucu olan bu yapısal 
pratikte yerel ölçeğe bağımlı bir şekilleniş söz konusudur. İklimsel veriler 
ve kültürel bileşenler böylesine bir sözlüğün oluşmasında tabi ki etkili ol-
muştur. Ancak incelemeye alınan konutlar dış biçimleniş olarak sade gö-
rünümlü bir cephesel kurguda ele alınmış olup; mekansal organizasyonda 
hem sokak bahçe yapı ilişkisi hem de iç mekandaki plan organizasyonda 
rasyonel bir plan anlayışı söz konusudur (Şekil 13). Her ne kadar sofanın 
mekan örgüsüne bağlı ortak bir tasarım dili olduğunu kabul etsek de; ihti-
yaçlara göre (servis mekan birimlerinin gerekliliği) şekillenen ve plan or-
ganizasyonuyla şekillenen mekansal düzenekler aynı oranda kütle biçimle-
nişine de yansımıştır.

Şekil 13. İncelenen örneklerin giriş ekseni üzerinden sokak-avlu-yapı şeması ve 
kesitsel ifadesi.
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Öte yandan geleneksel Türk evi araştırmacılığında kentsel yerel söz-
lüğün mekansal kaynaklarının yorumlanması sürecinde yakın çevre iliş-
kisi; merkezin baskın konut sözlüğünün Anadolu’daki yayılım aktivitesi 
önemli bir bağıntıdır ki; bu araştırmada bu kaynakların ipuçları üzerinde 
durulmuştur. Tokat, Divriği gibi yakın merkezlerin yerel konut bileşenleri 
Sivas’taki örneklerle karşılaştırılmış olup benzeşim ve ayrışımlar değerlen-
dirilmiştir. Yine İstanbul kaynaklı mekansal ögelerin varlığı tartışılmış ve 
konuyla ilgili ipuçlarının üzerinde durulmuştur. Genel olarak batılılaşma 
tesirinin var ettiği üslupsal akıntıdan yerel ölçekte Sivas’ta incelemeye alı-
nan evlerin baskın bir şekilde etkilendiğini söylemek zordur. Plan organi-
zasyonu, cephesel bağıntılar ve tezyini unsurlarda temel karakteristik öge-
leri değiştirmeden etkilenmeler olmuştur ancak söylendiği gibi değişimin 
ipuçları fazlasıyla hissedilir bir değer taşımamaktadır. Özetlemek gerekirse 
kendine özgün mimari bir sözlükle var olmuş yerel konut ortamının kentsel 
bağıntıları üzerinde durulmuş ve bu özellikler tartışılmıştır. Sivas yöresel 
konut sözlüğünün kentsel aktivite bağlamının deşifre edildiği sonuçların 
kırsal mimarlık kültürüyle olan etkileşimi ise başka bir araştırma konusunu 
gerekli kılmaktadır. Sivas kırsal alan yoğunluğu dikkate alındığında yöresel 
mimarlık sözlüğünün etkileşim ağı ve mekansal aktivite bağlamı ilginç so-
nuçlar açıktır ki; yerelliğin arka planındaki dinamiklerde bu araştırmalarla 
açığa çıkarılabilir. 
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Ek 1. Hasan Başeğmez Evi’nin mekânsal analizi.
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Ek 2. Abdi Başara Evi’nin mekânsal analizi.
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Ek 3. Mütevellioğlu Mesrur Başara Evi’nin mekânsal analizi.
Mütevellioğlu Mesrur Başara Evi (1870’ler)
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Ek 4. Feridun Kangal Konağı’nın mekânsal analizi.
Feridun Kangal Konağı (1877)
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Ek 5. Akaylar Konağı’nın mekânsal analizi.
Akaylar Konağı (1880’ler)
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Ek 6. Ahmet Hüdai Evi’nin mekânsal analizi.
Ahmet Hüdai Evi (19. yüzyıl sonu)
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Ek 7. Fahriye Gönç Evi’nin mekânsal analizi.
Fahriye Gönç Evi (19. yüzyıl sonu)
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Ek 8. Abdullah Ateş Evi’nin mekânsal analizi.
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Ek 9. Hubiyar Korucu Evi’nin mekânsal analizi.
Hubiyar Korucu Evi (19. yüzyıl)
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Ek 10. İnönü Konağı’nın mekânsal analizi.
İnönü Konağı (19. yüzyıl)
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Ek 11. Kolağası Konağı’nın mekânsal analizi.
Kolağası Konağı (19. yüzyıl)

Mekan 
Örgütlenmesi od

a

se
la

m
lık

 
od

as
ı

kö
şk

m
ut

fa
k

so
fa

se
ki

se
rv

is 
bi

rim
le

ri

      

Yatay Dizilim 
Mekanları + - - - + - +

Düşey Dizilim 
Mekanları + - - + + - +

Kat sayısı Bodrum kat + zemin kat 
Fotoğraf (kaynak: 

yazarın arşivi, 
03.03.18)

Bodrum ve 
zemin kat planı, 

kaynak: Sivas 
Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını 
Koruma Bölge 

Kurulu.

Ek 12. Susamışlar Konağı’nın mekânsal analizi.
Susamışlar Konağı (19. yüzyıl)

Mekan 
Örgütlenmesi od

a

se
la

m
lık

 
od

as
ı

kö
şk

m
ut

fa
k

so
fa

se
ki

se
rv

is 
bi

rim
le

ri

  
Yatay Dizilim 

Mekanları + - - + + - -

Düşey Dizilim 
Mekanları - - + - + - +

Kat sayısı Zemin kat + birinci kat 
Fotoğraf (kaynak: 

yazarın arşivi, 
03.03.18)

Zemin ve 
birinci kat planı, 

kaynak: Sivas 
Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını 
Koruma Bölge 

Kurulu.



Mimarlık Çalışmaları 95

Ek 13. Terzioğlu Konağı’nın mekânsal analizi.
Terzioğlu Konağı (19. yüzyıl sonu)
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Ek 14. Muammer Kangal Evi’nin mekânsal analizi.
Muammer Kangal Evi (1890-1900 arası)
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Ek 15. Muharrem Söylemez Evi’nin mekânsal analizi.
Muharrem Söylemez Evi (19. yüzyıl)
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BİR MİMARLIK DÜŞÜNÜN PEŞİNDE: KENDİ İÇİN “EV” 
TASARLAYAN MUSTAFA HIZIR’IN “YUVASI”

DREAMING ARCHITECTURE WITHOUT ARCHITECTS: 
DESIGNERS/BUILDERS OF THEIR OWN “HOMES”

Uğur TUZTAŞI1

ÖZET

“Ev” nesnel olarak, tarih boyunca ister mimarlarca, isterse onların katkısı 
olmadan ortaya çıksın mimarlığın sınırında hep varolmuştur. Bu çalışmada 
kendi “ev”ini tasarlamak ve inşa etmek yolunu seçen bir ustanın çabası ele 
alınmaktadır. Niğde’de yaşayan Mustafa Hızır’ın 33 yıl gibi bir sürede inşa 
etmeye çalıştığı dahası her köşesine arzularını depolama uğraşıyla yaptığı 
evi konu edilmiştir. Her ne kadar onun çabası bize, Antoni Gaudí ya da 
Mutluluk Evlerinin Mimari Jacques Couëlle veya aykırı Mimar Friedens-
reich Hundertwasser’in düşleri kadar renkli gelmese de, bu ustanın “ev”ini 
düşleme ve inşa etme sürecindeki hikâyesi ilginçtir. Hızır için “ev”; “yuva” 
demektir ki, o, evini kuş yuvalarından esinlenerek yapmıştır. İspinoz kuşu-
nun yuvalarını inceleyerek, otuz yıl aşkın süredir evinin inşasıyla uğraşan 
Hızır, evindeki her türlü mobilyadan avizelere kadar tüm eşyaları, kendi el 
becerisiyle yapmıştır. Özetle, çalışmada Mustafa Hızır evinin ilginç öyküsü 
incelenerek, konu kapsamında onun gibi düşlerini bir şekilde yapma eyle-
mine dönüştürenlerin alternatif yapıtları da örneklendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: “Ev”, Mimarsız Mimari, Mustafa Hızır, Doğa, İspinoz 
Kuşu.

ABSTRACT 

�roughout history construction of “homes” always existed at the borders of 
architecture be it with or without architects. �is study explores the e�orts of an 
artisan who preferred to build his own “home”.  Mustafa Hızır has deposited his 
architectural desires in every corner of the “home” he constructed in 33 years in 
Niğde. Although his e�orts are not as colourful as the dreams of Antoni Gaudí 
or Jacques Couëlle, the architect of Happiness Homes or unorthodox architect 
Friedensreich Hundertwasser, the story of this artisan in dreaming and building 
his “home” is very interesting. “Home” means “hearth” for Hızır and he was 

1    Dr. Öğretim Üyesi, Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık 
Bölümü, ugurtuztasi@gmail.com
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inspired by birds’ nests while building his “home”. Hızır, who has spent more than 
thirty years building his “home” investigating crossbill nests, has hand-cra�ed all 
the items in his “home” from furniture to chandeliers. In short, this study explores 
the interesting story of Mustafa Hızır’s “home” and along with stories from other 
artisans who realised their architectural dreams in their “homes”. 

Keywords: “Home”, Architecture without Architects, Mustafa Hızır, Nature, 
Crossbill.

GİRİŞ

….Kimisi yeşil dallar kullanırken, kimisi de dağ yamaçlarında 
mağaralar kazdılar; diğerleri ise, kırlangıç yuvalarının yapılışını taklit 
ederek ince dallarla çamurdan sığmaklar yaptılar. Zonan geçtikçe, 
birbirlerinin barınaklarından esinlenerek yeni ayrıntılar eklediler ve 
daha iyi ve çeşitli kulübeler oluşturdular (Vitruvius,1993, s.27).

İnsan, kendi hayatını temellendirirken en çok kendi varlığını referans-
lar. İzler, anılar hep aynı ‘varlık’ın üzerinden haritalanır. Geriye dönük bir 
anıksayışta-buna bir sesleniş te denilebilir ki- zamanın akışımının herhangi 
bir kesitinde bir şekliyle de karşımıza bir “ev” çıkar. Bu zamansal çakışımda, 
“ev”; ya bir sığınaktır ya da bir örtüdür. Bu kapsamda “ev” için bir çerçeve 
çizilecek olursa, “ev” insanın hem fizikî hem de manevî anlamda ilişkilerini 
ve değerlerini barındıran bir yerdir dahası -kanıksasak da kanıksamasak 
da-  kişinin birincil mekânı, dünyası ya da evrenidir (Göregenli, 2013: 123).  
Ev Nedir? sorusuna felsefi derinlikte cevap arayan Çotuksöken’in de ifade 
ettiği şekliyle aslında “ev”, insan-dünya-bilgi ilişkisinde anahtar kavram/
terimdir. Öyle ki, insanoğlu, odağında kendisinin olduğu ilişkiyi “ev” üze-
rinden kurduğundan, ev onu biçimlendirmekte; o evi biçimlendirmektedir 
(Çotulsöken, 2009). Ev yüklendiği barınma/ikamet eylemi doğrultusunda 
değerlendirildiğinde ise, ev insan için herhangi bir etkinlik değil, kendi ya-
şantısını ve dünyada varoluş biçimini kurgulayan bir enstrüman olmakta, 
insanın yaşamı boyunca mekânı ile sürdürdüğü, fiziksel, sosyal ve psikolo-
jik işlemlerin tümünü kapsamaktadır (Ersoy, 2002: 32). Anlaşılacağı üzere 
bu tanımlamalar bize kavramsal olarak evin metoforik anlamlar dizgesine 
sahip olduğunu göstermektedir. İçeriğindeki imgesellikler etle tırnak gibi 
birbirine bağımlı olsa da, aynı zamanda bilinçaltına işlenmiş mitsel bir 
tema olarak ev imgeselliğinin bir yönüyle üstü örtülüdür. Bu açıdan bakıl-
dığında Gaston Bachelard’ın dediği gibi “ev” bize hem dağınık imgeler hem 
de bir imgeler bütünü sunar” yine bu imgeselliğin dışında bir varlık alanı-
nı yine yalın bir dille çerçevede sunan Bachelard, ‘ev’ için şu sınırlandırıcı 
tanımlamayı yapar: “Biz onların içinde olduğumuz ölçüde onlar da bizim 
içimizdedir” (Bachelard, 2014). Bachelard’in bu ifadeleri içselleştirme bağ-
lamında hem ayrışmanın hem de bütünleşmenin en kısa tarifidir: Evet, 
“ev” yuva olduğu ölçüde “ev”dir. Evimiz/Yuvamız arasındaki bu geçirgen 
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yakınlıkla, evimiz bizim yeryüzüyle olan bağımız, ‘dünya’daki köşemizdir 
de. Bunu dediğimiz vakit de ev konuşmaya başlar (Dibek, 2012). O yüzden 
olsa gerek edebiyatın tesirli metinlerin arasına bile çoğu zaman ev, yuvanın 
masumiyeti üzerinden bir arınma süreciyle kol gezmiştir. Yazım sanatında 
kurgulanan mekânların içinde yuva ister eve dair olsun ister bağımsız metaforik 
yüklenişiyle dikkat çeker.2

Yuva aslında, insana ait değerleri içinde barındıran bir simgedir. Yuvanın 
gizemli olması ve insanın tinsel yönünü içinde barındırması, insanın yu-
vayı, içtenlik mekânına dönüştürmesini sağlar. Kısacası objeler dünyasına 
ait olan evin fiziksel değeri, yaşanmışlık olgusu ve deneyimlerle birleşerek, 
daha ruhani bir varlık alanına taşınır ki, evin yuvaya dönüşme ehliyetini 
sağlayan olgu, fiziksel olandan ruhsal olana dönüşüm derecelendirmesidir. 
Bu aynı zamanda Heidegger’ in deyimiyle bir içselleştirme durumudur ki, 
var-olma tarzımızı sakin olma (barınma) halimiz olarak görür (Heidegger; 
2008: 77). Rapaport, ise daha net bir çatkının üzerinde durmaktadır. Ona 
göre; “yuva = ev + x” denkleminde eve eklenen veya eklenmesi gereken 
herhangi bir x bulunmamaktadır. Bu denklemdeki x aslında insanlar ve 
kaynağı belki de ev olan önemli düzenler sistemlerinin arasındaki ilişkileri 
işaret etmektedir. Ya da x manzarada saklı bir yer, bir komsu çevre, bir şehir 
veya bir ülke, bir iş düzeni olabilir ya da bir çevre dahi olmayabilir (Rapo-
port, 1995; aktaran, Över, 2008: 54).

Aslında ev içinden yakalanmaya çalışılan yuva istencesi, kutsamayla 
sıvanmış olgular bütününü (Huzur, çocuk, kutsal  vb.) içermektedir. Bu 
olumlamadan kaçış ve sıyrılışta bile öncellik “ev”in kendi varlığıdır. Çünkü 
Heidegger’in de belirttiği gibi öncelikli olan, yuvaya-benzemeyenin için-
deki tehditkar ortamın sezilme gerekliliğidir (Bal, 2010: 48-49). Fiziksel 
ve psikolojik olarak benimsenen ev, değişimlerle tanınmaz hale geldiğinde 
ise gerek duyulmayan bir varlığa dönüşmüş ve yok olma sınırına gelmiştir 
ki, yıkılan “ev” ümitsizliğin tam da merkezinde yer almaktadır.  Öyle ki, 
Adorno gibi yaşadığımız çağda bir ev inşa etmeyi olanaksız görenlerin de 
sığındığı bu yıkıntı, yeniden inşaya giden yolu da dahası arzulanışta ciddi 
engeldi (Dibek, 2012). Adorno’ya göre ev geçmişte kalmıştı, ancak Heide-
gger gibiler için yuva izleğini devam ettirecek “ev” hep inşa edilmeyi bek-
liyordu, o yüzden de bu eksende 20. yüzyılda çetrefilli bir şekilde devam 
eden modernizm tartışmalarında bir imgesel araca dönüşen “ev”in ne ol-
duğu sorusunun karşılığını bulmak için arayışta olanlarında başvuru kay-
naklarından biri de kuşkusuz Heidegger’ in yoluydu. Onun söylencesinde 

2    Örneğin; “İnsan-Mekan İlişkileri ve Ka�a” adlı kitabında, Gürhan Tümer, Ka�a’nın 
Yuva, Şato ve Dava adlı eserlerinde işlenen duygular, deneyimler ve eylemlerdeki 
mekansallığını incelerken, Ka�a’nın Yuva adlı eserinde, bir hayvan olan baş kahramanın 
yuvasıyla özdeşliğini  ve sahibinin mekan ile bütünlenişi hikayede aktarılır:...bu büyük 
hassas yapının (yuvanın) sahibi olarak şu noktanın iyice anlaşılmasını isterim ki... 
yuvanın hassaslığı beni de hassas yaptı, onun bir yeri incinecek olsa sanki benim incinmiş 
gibi acı duyuyorum (Ka�a’dan aktaran Tümer, 1984, s.29). 
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de asıl dayanak da tabi ki, “ev”in kesinlikle bir kulübeden çok daha fazlası 
olması ve mimarinin de sadece insanlara barınak yapmayı karşılayan iş-
levinin sorgulanmasıydı ki, o, böylelikle birçok insanın aşina olduğu evin 
özüyle ilgili perdeyi aralamış oluyordu. Bu kavrayış, sadece rasyonel bir fel-
sefi temellendirme meselesi değildi tabi ki, evin sadece bir makine olarak 
ve bunun beraberinde gelen, “oturma”ya engel olan ölçülebilir kriterlerle 
değerlendirilebilecek bir obje olmadığına yol açan bir sorgulamanın ta ken-
disiydi (Lefas, 2010).

Modernleşmenin ev ve konut tasarımı üzerine yürüttüğü tüm etkin-
likler hiç hesapta olmayan psikolojik bir durumu da beraberinde getirin-
ce; umutsuzca arzulanan bir ‘ev ideali’ nesnelleştirmeyle3 beraber idealize 
edildikçe (dergilere konu, sinema filmlerine sahne oldukça), tam tersine 
bir o kadar ulaşılamaz, inşa edilemez ve arzulanır olmuştur. Daha açık ifa-
deyle konut olgusunun Modern mimarlık üretimindeki rasyonel kurgusu, 
karşı cephesinde, ev’in içselleştirildiği köşede ise kanatlı yaşamın gizemli 
yeri olan ‘yuva’ nın varlık alanına hapseder. Yuva aslında içinde bulunulan 
durumun içselleştirilmesiyle açığa çıkabilecek sezgisel bir kavrayıştır ki, 
ev-yuva ilişkisi ise hiç de yeni değildir. Bachelard’a göre bu, ‘hep geri dönül-
düğü, hep oraya dönmek düşlendiği için’ oldukça olağandır. Yine Bache-
lard, geçmişe bağlı evin misyonunu tamamladığını, geleceğin evi imgesinin 
ise sürekli çalıştığına dikkat çeker. Geleceğin evi, geçmişin tüm evlerinden 
daha sağlam, daha aydınlık, daha geniş olabilir (Bachelard, 2014: 157). İşte 
bu yüzden ‘geleceğin evi’ imgesinin yuvaya dönüşmesi için yıllarca –biz-
zat kendileri- uğraşan insanlara rastlanır (Tulum, 2012: 20). Bu arayışta 
olanlardan biri de Mustafa Hızır’dır. Hızır, 30 yılı aşkın bir sürede, ispinoz 
kuşunun yuvalarından esinlenerek, kendisine ev/yuva yapmıştır. Modern 

3    Bir arzu nesnesi olarak evin Modernizm güzergahındaki açmazlarını ve dönüşüm 
sürecini inceleyen Nilüfer Talu, yirminci yüzyılın ilk yarısında modern mimarlığın 
standartlaştırma, esneklik, çeşitlilik gibi modernleşmenin ilkeleri ile, modern konutu inşa 
etme çalışmalarının başlatıldığını ve süreçle birlikte öznelliğin yitirilişi ve evin nesnelleşme 
probleminin ortaya çıktığını belirtir. Bu süreçle Modernlik idealinin nesnesine dönüşen 
ev olgusunun araçsallaştırılmasında özellikle Modernist mimar Le Corbusier (1887-1965) 
evi “içinde yaşanılacak bir makine” olarak tanımlayarak, işlevselliği vurgu yapmasının 
öncelliğe sahip olduğunu bu ideal arayışında sonucunda ise evin basitçe yuva olmaktan 
çıkıp, çeşitli tüketim imgeleriyle karmaşık bir tasarım problemine dönüştüğünü belirtir. 
Sonrasında basit ev imgesi eşliğinde eve dönüş özleminin tetiklendiğini belirten Talu’ya 
göre, evin modernleşme ideali doğrultusunda nesnelleştirilmesinin ise hem yürütüldüğü 
akılcı süreç hem de doğurduğu psikolojik sorunlar bağlamında, pek çok disiplinde 
çeşitli metinlerin üretilmesini tetiklediğini böylelikle edebiyat, felsefe ve toplumbilim 
alanlarında özellikle 1970’ler ve sonrasında güçlenen eleştirel sanat pratikleriyle, ev 
söylemini de masaya yatırmıştır. Sanatın konusu olarak ev ile ikonografik model 
olarak Banliyö eviyle, sahiplenilmeyen bir nesne olarak ev olgusunun modernliğin tüm 
olumsuzluklarını üzerinde taşıyan bir nesnenin dönüştürülme pratiğiyle içiçe olduğunu 
paylaşır. Konuyla İlgili bakınız. Nilüfer Talu, “Bir Arzu Nesnesi Olarak Ev”, İçinde: Arzu 
Mimarlığı, Mimarlığı Düşünmek ve Düşlemek, Derleyenler: Nur Altınyıldız Artun, Roysi 
Ojalvo, İletişim Yayınları, 2012, İstanbul, ss.73-109.
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çağda vernaküler mimarinin bir yansıması olarak da nitelendirilebilecek 
Hızır Evi’nin gerçekten de bir yuva olup olmadığı tartışılabilir, çünkü  Hı-
zır, maddi imkanları elverdiğinde kaplumbağa kabuğuna benzer bir ev inşa 
etmek istediğini de vurgulamıştır. Netice de ‘yuva’ kavramının içselleştiril-
mesi bu arayışın anahtarlarındandır ki, doğadan etkilenme doğadan öğren-
me süreci yönüyle değerlendirildiğinde ise ev imgesilliğinde bu bağlamın 
kullanımı dikkat çekicidir ki, bir sonraki bölümde Mustafa Hızır’ın da etki 
kaynaklarına benzer şekilde ev-yuva arayışlarında olan üretimleri ele alı-
nacaktır.

Hayal[-in-] Öğretisinden; Arzu[-nun-] Öğretisine: Doğadan 
Öğrenmek ve Alternatif Arayışlar

Bir önceki bölümde ev imgesinin yuva bağlamındaki içeriğiyle beraber 
bir arzulama nesnesine dönüşümüne ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Özel-
likle modern ev imgesinin konut bağlamında katettiği nesnelleştirme yolu-
nun ardından yuva kavramının yitik ev kavramsallaştırmalarına bağlı bir 
imgesellikle edebiyattan tutunda sanata kadar birçok alanın konusu haline 
geldiği belirtilmişti. Bu çalışmanın temel konusunun da bir bireyin arzuladığı 
ya düşlediği ev imgesindeki bağıntıların açığa çıkarılması olduğu gerçeği göz 
önünde bulundurulduğunda yuva kavramının ev kavramıyla içiçe geçmiş 
anlamlarının ya da evin bir sığınma mekanı olarak konuttan ayrışan yönle-
rinin açığa kavuşturulması da önem arz etmektedir. Aslında evselliğin iko-
nografik model olarak ya da ayrıcalıklı, güvenli bir yuva ve bir arzu nesnesi 
olarak Mustafa Hızır’ın dünyasındaki yeri ve esinlenme kaynakları bize ben-
zer örneklerin çok fazla deneyimlendiğini göstermektedir.  Yuva kavramı-
nın içselleştirmesi yoluyla, tasarlama ve yapma arzusunun özellikle doğadan 
esinlenme noktasındaki uygulamaları mimari de sınırsız bir alana sahiptir.

Öyle ki, sanatçılar ve tasarımcılar için doğa, her zaman en önemli esin 
kaynaklarından biri olmuştur. Tarih boyunca pek çok yapıtta doğadaki yapı-
laşmalar ve formlardan esinlenilmiş tasarımlara rastlarız ki, mimarlık litera-
türüne baş yapıtlar olarak girmiş örneklerde vardır. Mimari biçimlemede do-
ğal mekanların taklidine bağlı yönelimleri uygulayan Pascal, Hausermann, 
Chaneac, Couelle Cheval, Gaudi gibi mimarlar doğada dik açı olmadığını 
savunarak tamamen eğrisel formlara yönelmişlerdir. Mimarlıkta var olan bu 
esinlenme ve öğrenme süreci kuş yuvası gibi inşa edilmiş kulübelerden cok 
karmaşık kubbelere ve eğrisel yapılaşmalara kadar geniş bir spektrumda ör-
neklenebilir. (Arslan Selçuk 2009: 72) Aslında Mustafa Hızır’ın da doğadan 
etkilenme biçimi ve eğrisel formlara düşkünlüğünü tari�eyiş biçimi bahsi ge-
çen mimarlardan ya da tasarımcılardan hiç te farklı değildir. 

Öte yandan sadece doğadan öğrenme yöntemi olarak değil, mekânsal 
anlamda yeni arayışlarla evini tasarlayanların sayısı da azımsanmayacak 
kadar fazladır. 20. yüzyıl mimarisinde alışılmışın dışında malzeme ve 
yöntemlerle gerçekleştirilmiş pek çok yapıya rast gelinmektedir. Klasik 
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mimari çözümlere sırt çeviren, kişinin kendi hayal gücü ve çabasına 
dayanan bu anlayışa Alternatif Mimari ismi verildiğini belirten Filiz Özer, 
bu tutumu benimseyenlerin özellikle, Modern Mimari anlayışının yarattığı 
monoton çevrelere karşı çıkmak için tasarlama ve üretme faaliyetinin 
içerisine girdiğini belirtir. Özer ayrıca, Alternatif Mimari uygulayıcılarının 
temel tutumları bakımından ikiye ayrıldığını; birinci grubun tek amacının 
başkasınınkine benzemeyen, bir defaya özgü bir yapıya sahip olma 
arzusu olduğunu diğer grup Alternatif Mimari uygulayıcıların ise daha 
çok yapısal üretime teknolojik yönden baktıklarını belirtmektedir. Gerek 
tasarım gerekse malzeme seçimi yönünden, sahibinin kişisel mimari ve 
yaşam biçimini de ifade eden bu yapılarda genellikle de el işçiliği tercih 
edilmektedir (Özer, 1991: 78). Şimdi alternatif tasarım ve uygulamalarına 
gözatacak olursak; böylesine örneklerin öncüleri arasında en çarpıcı 
olanlarından bir tanesi, hiç şüphesiz, basit bir amatör olan Simon Rodia’nın 
1921-1954 yılları arasında tek başına gerçekleştirdiği Los Angeles’daki 
Watts kuleleri’dir (Res-1). 

Resim 1. Los Angeles’daki Watts kuleleri, kaynak: Özer, 1991.

Rodia, ince metal parçalarının üzerine deniz kabukları, cam parçaları, 
çakıl taşları ve seramik kırıkları ile süslediği kuleleriyle, 33 yıl uğraşarak, 
adeta Gaudi’nin mimarisini anımsatan, 3 kuleden meydana gelen bir anıt 
yapmıştır. Alışılmışın dışında yöntemler kullanarak tasarlayanların öncü-
leri arasında yer alan mimar Boyce Luther Gully’de Arizona’da Phoenix 
yakınlarında çölde tek başına taşıyıcı sistemi eski demiryolu raylarından, 
duvarları ise, yerel Arizona taşı ile kerpiçten oluşan bir şato inşa etmiştir 
(Res-2). Bruce Go� ve Alan McNown gibi mimarların yanı sıra, Nicolai Fe-
chin ve Hundertwasser gibi dünyaca ünlü heykelci ve ressamlar da benzer 
şekilde alternatif tasarımlar üretmişlerdir (Res-3). Bunların dışında içerik 
olarak farklı olsa da San Francisco yakınlarında Sausalito Körfezi’nde yer 
alan tekne evler ile yine beton tekne temeller üzerine inşa edilmiş bulunan-
lar alternatif arayışlardaki örnekler arasındadır (Res-4). Bu tekne temel-
ler üzerinde gerçekleştirilmiş konutlarda, Mimar Chris Roberts’in 1970’de 
yaptığı plastik nitelikleri yüksek ev gibi çok değişik tasarımlara rastgelin-
mektedir (Özer, 1991). 
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Resim 2. Phoenix Arizona’da ev,  
kaynak: Özer, 1991.

Resim 3. Nicolai Fechin ve 
Hundertwasser tarafından 
gerçekleştirilen konutlar,  

kaynak: Özer, 1991.

Resim 4. Sausalito Körfezi’nde yer alan evler, kaynak: Özer, 1991.
Aslında alternatif mimari üretiminde ev odaklı deneyimlerin dur durak 

bilmeden devam ettiğini görmekteyiz. Elbette toplumsal bir durum olarak 
çerçevelenmiş bir ev anatomisinin dışında alternatif metodlar geliştiren ve 
bu doğrultuda uygulamalar yapanların izlediği yolu sadece bir yuva arayışı 
mecerası olarak değerlendirmemek gerekir. Yukarıda da bahsedildiği gibi 
klasik mimari çözümlere sırt çevirmenin getirdiği bir arayışla beraber, kişi-
nin kendi hayal gücü ve çabasına dayanan tasarımları hayata geçirme arzu-
sunun da bu arayışları beslediği söylenilebilir. Diğer tara�an ev tasarımla-
rında “yuva” kavramının insanı sarıp sarmalamayan ve ruhsal ihtiyaçların 
giderildiği bir yere ilişkin içerdiği sembolik anlamaların alternatif tasarım-
larla ortaya çıkarılma arzusu da önemsenmesi gereken bir durumdur. Bu 
yöndeki düşlerin peşinde olan insanlar arzularıyla mutlu olmaktadır. Gü-
nümüzde bu yönde uğraş veren Galler’li Simon Dale de kendi elleriyle inşa 
ettiği hobbit evi görünümlü yapılarla düşlerinin peşine takılanlardandır. 
Asıl parametresi düşlerin peşine takılmak olan Dale düşleri takip etmek 
insan ruhunu canlı tutmaktadır. Dale, kendisi için yaptığı evi anlatırken 
“Neden böyle bir şey yaptık” sorusuna şu cevabı verir: “Çünkü eğlenceli. 
Kendi hayatınızı, kendi istediğiniz biçimde yaşamak tatmin edici.”  Evet, 
düşlerinin peşinde koşma arzusunu eğlenceli gören Dale için doğayla içiçe 
olma arzusu ise olmazsa olmazlardandır. Ailesi ve kendinin elleri ayakları 
çamura, samana, toza toprağa bulanarak yuvalarını inşa etmeyen çalışan 
Dale’ doğadan öğrenmeyi kendine felsefe edinmiş hatta doğa dümdüz ol-
maktan çok uzak diyerek kutulardan arındırılmış ev formunun yuvaya dö-
nüşme hattını dik açıdan düz çizgilerden kaçmakla olacağını savlamıştır.
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Resim 6. Simon Dale ve inşa ettiği hobbit evi görünümlü yapılar, kaynak: 
http://www.simondale.net, 12.03.18.

Onun bu tezi doğada dik açı olmadığını savunan ve bu noktada tasarım-
ları hayata geçiren Pascal, Hausermann, Chaneac, Couelle Cheval, Gaudi 
gibi mimarları hatırlatmaktadır ki, Mustafa Hızır’ın ev arzusunun sağlam 
dayanağını yine dik açıdan kaçınmak olduğu gözönünde bulunduruldu-
ğunda arzudaki ortaklıklar dikkat çekicidir. 

Bitmemişlik İstencesi: Aramak/ Değiştirmek/Yerli Yerine 
Koymak/ Tamamlamak Mustafa Hızır’ın Evi/Yuvası 

“Evim Hayalimden Geçenlerin   
Yansıması Oldu”…

Mustafa Hızır

Alternatif bir mimarlık örneği olarak Niğde’de inşa edilen Mustafa Hızır 
evi, sıradanlaşmış mimari çözümlere dayanmak yerine yuva istencesinin ve 
arzulanan “ev”in yansımasıdır. Bir defaya özgü yerinde üretilmiş ve spontane 
biçimde gelişen mekânsal pratiğin tasarım stratejisi olarak benimsenmesinde 
Mustafa Hızır’ın rolü önemlidir. Hızır’ın kendine ait bir ev tasarlama girişi-
minde özneye ait beceriler, zihinsel imajlar, yaşam tarzı ve olanaklar arasın-
daki geçirgen kararların ve bitmemişliğe eklemlenen sürekli yenileme/yeni-
den ele alma arzusunun temelinde doğadan esinlenme, herhangi kuramsal 
bilgiye dayalı olmayan yaratıcılık ve zanaat becerisi bulunmaktadır. Örneğin 
Hızır kendisiyle yapılan röportajında evin yapımına 1976’da başladığını ve 
bugüne kadar devam eden süreçte daima değişimler üzerinden dönüştüğünü 
belirterek bu evin dünyadaki biricikliğine atı�a bulunan “bu ev dünyada bir 
burada var” ifadesini kullanmıştır (kişisel görüşme, Temmuz 2011). 

Resim 7. Mustafa Hızır Evi’nden görünümler, kaynak: yazarın arşivi, temmuz 
2011.
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Evin bu üretiminde bitmek bilmeyen inşa arzusunun ve her yenilemede 
yuva olgusunda aranan öznelliğin izlerini takip etmek mümkündür. Emek-
li bir öğretmen olarak Mustafa Hızır inşa iradesini öncelikle bu içsel ara-
yıştan alıyor gibidir. İçsel arayışına rehberlik edense sanat tarihi kitapları 
değil çok yönlülüğüdür. Hızır röportajında bitkilerle ve fotoğrafçılıkla uğ-
raştığını belirterek asıl tasarım kaynağı olarak doğayı göstermektedir (kişi-
sel görüşme, Temmuz 2011). Eğrisel formlara duyduğu ilgide Art Nouveu 
benzeri etkileşimlerin varlığını değil kişisel bir prensip olarak benimsediği 
öğretiyi ön plana çıkarmaktadır. 

Resim 8. Mustafa Hızır Evi’nden görünümler, kaynak: yazarın arşivi, temmuz 
2011.

Mustafa Hızır, “Hayatınızda duymadığınız bir soru, benim kendi görü- 
şüm, bütün organlarınıza bakın, bütün organlarınıza, hiç köşeli bir orga-
nınız var mı? Yok, değil mi? Burnunuza bakın, kafanıza bakın, kulağınıza 
bakın, parmak ucunuza bakın, akciğerinize bakın, midenize bakın, yani 
bütün organlar hep yuvarlaktır. Bu demek oluyor ki, tabiatta yuvarlak olan 
şey insanı çeker, köşeli şeyler iter. Bu benim prensibim… benim görüşüm 
(kişisel görüşme, Temmuz 2011)” 

Şeklindeki ifadesiyle bir tür tasarım manifestosu sunmaktadır. Kendi iç 
deneyimlerinden edindiği bilgiyi ve doğaya olan aşinalığından duyumsadığı 
tikel bir veriyi önce tasarım düşüncesine dönüştürmüş daha sonra tasarım 
pratiği olarak uygulamaya koymuştur. İç dünyasının doğa ile karşılaşma-
sından edindiği deneyimleri tasarım bilgisine dönüştürmek üzere zihinsel 
sorgulamalar yaparak çıkarımlarda bulunmuş ve böylece arzu nesnesine 
ulaşmanın kendine özgü kurallarını belirlemiştir. Doğayı deneyimlemesiyle 
Hızır’ın vardığı sonuç, i�ah olmaz bir uğraşı kararlılığı aracılığıyla güçlü 
bir tasarım sezgisinin oluşumuna yol açmıştır. Kendi kendine sorarak, göz-
lemleyerek, çıkarım yaparak ve arayarak öğrenen ve uygulayan Hızır, Nigel 
Cross’un ‘tasarımcı’ biçimde bilmek, düşünmek ve eylemek dediği tasarım 
bilgisini oluşturmaktadır. Cross (2001: 54) ‘tasarımcı’ biçimde bilmeye, dü-
şünmeye ve eylemeye odaklanmayı salık vererek tasarımcıların bildikleri-
nin yapılı dünya olduğunu ve bilgi, beceri ve değerlerinin yapılı eserde yattı-
ğını ifade etmektedir. Mustafa Hızır da tasarım bilgisini içselleştirerek yapılı 
dünyanın yaratımına ‘tasarımcı’ biçimde eylemekle katkıda bulunmaktadır. 
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Bu yapılı dünya içerisinde Mustafa Hızır içselleştirdiği tasarım bilgisini 
inşa etmek amacıyla yine kendi emeğini kullanmaktadır. Sadece tasarıyı 
değil zihnindeki imgelerin inşasını da kendi yöntemleriyle sağlamaktadır. 

Resim 9. Mustafa Hızır Evi’nden görünümler, kaynak: yazarın arşivi, temmuz 
2011.

Doğadan edindiği eğrisel biçim bilgisini yuvasına aktarırken kullandığı 
inşa metodolojisi, malzemeyi kendi el işçiliği ile edinmek, kendi zanaatı 
aracılığıyla işlemek ve yerine monte etmektir. Örneğin Hızır, evinin yapı-
mında kullandığı taşları Bor/Çömlekçi köyündeki taş yatağından arkada-
şıyla birlikte kırdığını ve şantiye alanına kadar getirdiklerini ifade etmek-
te ve dahası taş dışındaki ahşap ve metal gibi malzemeleri de kendine ait 
kapsamlı atölyesinde işlediğini belirtmektedir (kişisel görüşme, Temmuz 
2011). 

Mustafa Hızır’ı bir yuva yaratma istencine sürükleyen iradenin beslen-
diği bir kaynak daha bulunmaktadır. Yaşadığı kentin mimari belleği Hı-
zır’ın dünyasında harekete geçirici önemli bir motivasyondur. Örneğin, 
Niğde Alaeddin Camisinin abanoz kapısındaki ışık-gölge oyunu Hızır’a 
hayranlık verse de aynısını yapmaktan kaçınmaktadır. Hızır “mesele yapıl-
mayanı yapmak” derken doğrudan aktarımlar yerine yorumlamaya verdi-
ği önemi ifade etmektedir. “…şu demirin yapılmış bir örneğini görmedim 
hiçbir yerde. Bu üç boyutlu bir demir. Ve ben bunu, kendi görüşlerimle bu 
şekle getirdim yaptım. Ben bunu içeri kısma delerek yerleştirdim…(kişi-
sel görüşme, Temmuz 2011)”  ifadesi doğrudan aktif bir şekilde tasarlama 
eyleminin içindeliğine ve yeni olanı araştırmak üzere tasarım metodolo-
jisi belirlemeye işaret etmektedir. Hatta Hızır yapılmayanı yapmak üzere 
kendine özgü bir yöntem de geliştirmiştir. Buna göre Hızır’ın yöntemi, ka-
lıplar kurmak ve yerinde uygulamayla çözüm üretmektir. Hızır “…kalıbı 
koyduktan sonra taşı koyup gidiyorsun. Mesele kalıp yani (kişisel görüşme, 
Temmuz 2011)” derken tasarımlanan öğenin nasıl inşa edileceğini de tasar-
ladığını itiraf etmektedir. 
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Resim 10. Mustafa Hızır Evi’nden görünümler, kaynak: yazarın arşivi, 
temmuz 2011.

Öyle ki Mustafa Hızır iç mekan ve bahçe donatılarına kadar aynı dav-
ranış biçimini göstermektedir. Örneğin, bahçesinde tasarladığı şöminenin 
yapım sürecine ilişkin ifadeleri tasarlama ve uygulamanın kendilik olarak 
yapılı çevreye nasıl katıldığını göstermektedir. Hızır şöminesini yaparken;

“İç kısmı krom sac, ondan sonra izocam, izocamdan sonra asbest, as-
bestten sonra mermer kaplama. Önce asbest oyuluyor. İçine göre krom sac 
ayarlanıyor. 1 cm boşluk bırakılarak izocam yerleştiriliyor. Ağız kısımları 
izocamın dışarı çıkmaması için güzelce tesviye ediliyor. Ve daha sonra dışa-
rısının mermeri teker teker kesilerek monte ediliyor…Alt kısmı demirlerle 
kaplı. Kalıplar yapılıyor betonu dökülüyor. Beton döküldükten sonra üst 
kısmı mermerlerle kaplanıyor. Bu kısım demir kısmıdır. Çatlamaması için. 
Bunun eşiti üst kısma konuyor ve artarda konuyor. Ve üstündeki mermerle 
altıgen kısım oluşturuluyor…(kişisel görüşme, Temmuz 2011)”

Şeklinde anlattığı uygulama yöntemini tasarımının kendine özgülüğü-
ne eklemlemektedir. Hızır’ın bu tasarlama ve uygulama girişimi Bachelard 
(2014: 42) tarafından belirtildiği gibi mekanın eylemi çağırması ve hayal-
gücünün de eylemden önce çalışmaya koyulması gibidir.   

Resim 11. Mustafa Hızır Evi’nden görünümler, kaynak: yazarın arşivi, temmuz 
2011.
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Mustafa Hızır’ın evini tasarlarken esinlendiği doğa, evin biçimsel kur-
gusunda da karşımıza çıkmaktadır. Tasarımda ispinoz kuşunun yuvasın-
dan etkilendiğini belirten Hızır, aslında modern yaşamın dayattığı sıradan-
laşmaya da bir tepki vermektedir. 

“bir kuş kendine mükemmel bir yuva yaparken, üst üste koyup, alt alta 
oturmanın anlamı yok dedim. Bir kuşun kendine bu kadar mükemmel bir 
yuva yapması; akıl sahibi insanların kendine bu kadar boş yuva yapması 
yavan dedim. O nedenle ben bu şekilde düşündüm…ve hala da düşünüyo-
rum (kişisel görüşme, Temmuz 2011)” ifadesi tasarım manifestosuna yöne-
lik önemli bir eşiktir. 

Resim 12. Mustafa Hızır Evi’nden görünümler ve kendisi için tasarladığı 
mezarlık, kaynak: yazarın arşivi, temmuz 2011.

Makineleşme çağının mimariyle özdeşleşmesinde “Konut, içinde yaşa-
mak için bir makinedir (Le Corbusier, 2012: 124)” söyleminin sıradanlaştır-
dığı barınma pratiklerine ve standartlaştırılmış yaşam tarzlarına hayal etme 
ve uygulama imkanına sahip bireysel bir itiraz gibidir. Makineleşen konutun 
aksine ispinoz kuşundan ilham alan Mustafa Hızır evi, bir tür kendilik ta-
şımaktadır. Bu kendilik Tümer (1993: 314)’in aktardığı Jules Michelet tara-
fından yapılan insanın bedeniyle ve bedeni için ev yapması önerisiyle örtüş-
mektedir. Bu, öyle güçlü bir tezahür alanıdır ki, Mustafa Hızır aynı kendilik 
arayışını mezarının tasarımında da tasavvur etmektedir. Adorno (2016: 118) 
tarafından belirtilen kültür endüstrisi sisteminin kitlelere aynı davranış şe-
malarını dayatması fikri, Mustafa Hızır için ev tasarımını yuvaya dönüştürme 
istencinden mezarının biçimlenmesine kadar geçersiz gibi görünmektedir.  

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ   

Alain de Botton Mutluluğun Mimarisi adlı yapıtında mimarların ho-
şumuza giden ortamlar yaratma konusundaki başarısızlığını, mutluluğu 
yakalamak konusundaki başarısızlığımızın yansıması olarak görmektedir. 
Yaşanılan mekânlardaki huzursuzluğun sebebi olarak mimarların iyi etüt 
etmeden koyuldukları tasarım yaklaşımlarındaki kimliksel sorunlara bağla-
yan Botton’ un üzerinde ısrarlarla durduğu mimari düşleri eyleme geçirme 
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niyetinde olanların ilk uğrak yerleri “ev” leridir. Tarih boyunca yuva istencesi 
doğrultusunda büyük bir arzuyla “ev” tasarlama niyetinde olanlar düşlerini 
hayata geçirdikleri noktada mutluluğu da yakalamış sayılırlar. Bu çalışmada 
da kendi düşleriyle ev yapma arzusunda olan Mustafa Hızır’ın kendi için ta-
sarladığı evinin öyküsü üzerinde duruldu. Bu tasarım uğraşının doğrudan 
bir yuva istencesiyle olan ilişkisi özellikle Hızır’ın evi için ilham aldığı ispinoz 
kuşu yuvası ile yine onun doğadan öğrenme isteğiyle doğrudan ilintilidir.  
Hızır’ın evini tasarlarken esinlendiği doğa, evin biçimsel kurgusunda da kar-
şımıza çıkmaktadır. Hızır, bu yaklaşımıyla aslında modern yaşamın dayattığı 
sıradanlaşmaya da bir tepki vermektedir ki, netice de ‘yuva’ kavramının içsel-
leştirilmesi, evin imgeselliğine yol vermektedir.

Alternatif bir mimarlık yaklaşımı olarak değerlendirebilecek Mustafa Hızır 
evi, sıradanlaşmış mimari çözümlere dayanmak yerine yuva istencesinin ve 
arzulanan “ev”in yansıması olarak öznel bir ürün olarak kabul edilebilir. 
Kendi iç deneyimlerinden edindiği bilgiyi ve doğaya olan aşinalığından 
duyumsadığı tikel bir veriyi önce tasarım düşüncesine dönüştürmüş daha 
sonra tasarım pratiği olarak uygulamaya koyulmuştur. Bir defaya özgü yerinde 
üretilmiş ve spontane biçimde gelişen mekânsal pratiğin tasarım stratejisi 
olarak benimsenmesinde Mustafa Hızır’ın rolü yadsınamaz. Hızır’ın kendine 
ait bir ev tasarlama girişiminde özneye ait beceriler, zihinsel imajlar, yaşam 
tarzı ve olanaklar arasındaki geçirgen kararların ve bitmemişliğe eklemlenen 
sürekli yenileme/yeniden ele alma arzusunun temelinde doğadan esinlenme, 
herhangi kuramsal bilgiye dayalı olmayan yaratıcılık ve zanaat becerisi 
bulunmaktadır. Öte yandan o, iç dünyasının doğa ile karşılaşmasından 
edindiği deneyimleri arzu nesnesine dönüştürerek evini/yuvasını yapmıştır. 
Doğayı deneyimlemesiyle Hızır’ın vardığı sonuç, i�ah olmaz bir uğraşı 
kararlılığı aracılığıyla güçlü bir tasarım sezgisinin sonucunda uygulamaya 
geçmiştir.  Kendi kendine sorarak, gözlemleyerek, çıkarım yaparak ve 
arayarak öğrenen ve uygulayan Hızır evine ait bütün parçaları tasarımsal bir 
sorun olarak görmüş bahçesinden iç mekan donatılarına varıncaya kadar 
her mekansal öge için yıllarca uğraş vermiştir. Mimari biçimlemede doğal 
mekanların taklidine bağlı yönelimleri tercih eden Pascal, Hausermann, 
Chaneac, Couelle Cheval, Gaudi gibi mimarlar gibi daha baştan doğada 
dik açı olmadığını savını kendine prensip edinen Hızır’ın dünyanın diğer 
çoğrafyalarında aynı düşsel paradigmalarla “kendin için tasarla” öğretisiyle 
alternatif mimarinin peşine düşmüş ustalarla aynı duyguları hissetmesi, 
düşlerini evlerine yansıtanların sınır tanımaz hissi bir akrabalık bağının 
olduğunu da göstermektedir. Bu ustaların alternatif mimariye olan bağları 
bize ev nedir sorusunu sordurmaya devam ettirecek gibi gözüküyor ki, 
ondan daha önemlisi Yuva mı? Ev mi? Sorusu bu öğretilerle her zaman 
zihinlerimizi hep meşgul edecek.

Bir arzu nesnesi olan evinin mekânsal ve düşsel hikâyesini bizlerle 
paylaştığı için Mustafa HIZIR’ a teşekkür ederiz. 
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GECEKONDU ALANLARININ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜNDE 
KULLANICI KATILIMI: ANTALYA ÖRNEĞİ 

USER PARTICIPATION IN THE URBAN TRANSFORMATION 
OF THE SLUM AREAS: CASE STUDY ON ANTALYA

İlknur AKINER1, M. Ernur AKINER2, 
Halenur ÖKSÜZ3

 

ÖZET 

Gecekondu alanlarında meydana gelen çevresel ve fiziksel zorlukların yaşam 
gereksinimlerini karşılamayacak bir hal alması; gelişen ve farklı boyutlar kazanan 
sosyo-kültürel ve ekonomik gereksinimler; insan yaşamına ciddi tehditler 
oluşturan afetler deprem vb. nedenlerden ötürü kentsel dönüşümün kaçınılmaz 
olduğu dünya çapında yaygınlaşmıştır. Kentsel dönüşüm sürecinde yer alan 
tüm eylemlerin, gerekli mali kaynakların, insan kaynakları ve bilgi birikiminin 
toplumsal bilinç düzeyinden bağımsız olarak ele alınması süreç sonunda ortaya 
çıkacak dönüşümde etkili olacaktır. Genellikle, kent hayatını iyileştirmek, pek çok 
açıdan daha yaşanılır bir çevre yaratmak, ulusal ve uluslar arası boyutta kentin 
kullanıcıları açısından yaşam standardını arttırmak ve eşitliği sağlamak amacıyla 
yapılan kentsel dönüşüm müdahalelerinin yerel halkın beklentilerini karşılayıp 
karşılamadığı kentsel dönüşüm projesinin başarı seviyesini tespit etmektedir. 
Ülkemizde yaygın olarak gecekondu alanlarında uygulanan kentsel dönüşüm 
projelerinin, genellikle gecekondu alanlarında yapı yoğunluğunu attırma ve 
bu alanlar üzerinden rant sağlama amaçlarının, kentsel dönüşüm kavramı 
bağlamında değerlendirilmesi ve araştırılması göz ardı edilemeyecek bir öneme 
sahiptir. Araştırmanın amacı kentsel dönüşüm kavramının bileşenlerini oluşturan 
çevresel, fiziksel, sosyo-kültürel, ekonomik ve yönetsel boyutlar doğrultusunda 
bir kentsel dönüşüm projesinin başarı düzeyini analiz etmek ve gecekondu 
alanlarında uygulanacak kentsel dönüşüm projelerinin başarı düzeyini arttırmak 
için tanımlanan bu bileşenler üzerinden bir değerlendirme yapmaktır. Ayrıca, 
araştırma sonuçları, gelecekteki kentsel dönüşüm projeleri için kentsel yaşamla 
ilgili pek çok faktör açısından hede�enen düzeyde olmasını sağlamak amacıyla 
ihtiyaç duyulan girdileri de ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm; Kentsel dönüşüm boyutları; Gecekondu 
alanları; Kentsel dönüşüm aktörleri; Antalya.
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ABSTRACT

�e environmental and physical di�iculties that occur in the slum areas 
become a situation that can not meet the living needs; socio-cultural and economic 
needs that evolve and gain di�erent dimensions; disasters that constitute serious 
threats to human life, these are the reasons of urban transformation that has 
become inevitably widespread through the worldwide. �e consideration of all 
actions in the urban transformation process, the necessary financial resources, the 
human resources and the accumulation of knowledge independently of the social 
consciousness level will be e�ective at the end of the transformation process. �e 
aim of the research is to analyze the success level of an urban transformation project 
in terms of environmental, physical, socio-cultural, economic and managerial 
dimensions which constitute the components of the urban transformation concept 
and to make an assessment on these components which are defined to increase 
the success level of urban transformation projects to be applied in the slum areas. 
It also reveals the inputs needed to ensure that the results of the research are at a 
targeted level for many factors related to urban life for future urban transformation 
projects.

Keywords: Urban Transformation; Urban transformation dimensions; 
Gecekondu areas; Urban transformation actors; Antalya.

GİRİŞ

Endüstri devrimi sonrasında kentlerdeki sanayileşme ve ekonomik bü-
yüme kentleri cazip hale getirmiştir. Kentleri hedef alan göç vasıtasıyla kent 
nüfusunda büyük artış yaşanmıştır. Kentlere yönelen hızlı nüfus artışıyla 
beraber, ekonomik ve sosyal yapılanmanın değişimi, kentlerde oluşan ge-
cekondu alanları, düzensiz yapılaşma, alt yapı ve trafik sorunları, kent do-
kusunun zedelenmesi gibi sorunlar kentsel dönüşümü zorunlu kılmıştır. 
II. Dünya Savaşı’ndan sonra gündeme gelen kentsel dönüşümün arka pla-
nında savaşın bıraktığı hasar ve çöküntülerden, tarihi zenginlikleri dolayı-
sıyla önem taşıyan kentleri kurtarma çabaları yatmaktadır. 1950’li yıllarda 
kentsel dönüşüm Avrupa ülkelerinde önem kazanmaya başlamış; 1970’li 
yıllar kentsel dönüşümle ilgili arayışların sürdürüldüğü yıllar olarak tanım-
lanmıştır. 1980-2000 dönemi küreselleşme ve neo-liberal politikaların etki-
siyle gerçekleşen hızlı bir sosyal ve mekansal değişim dönemidir. Kentsel 
yaşam kalitesindeki düşüş ve tarihi dokulardaki bozulmalar kentsel dönü-
şümün ana konuları olmuştur. Bu dönemde genellikle kentin çeperlerinde 
yer alan yerleşimler, kentsel yaşam kalitesindeki düşüşe karşı ortaya çıkan 
alanlardır (Aydın Yönet ve Yirmibeşoğlu, 2015). 
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Kentsel dönüşüm kavramı, kentsel gelişimin, toplumsal, ekonomik ve 
mekânsal olarak yeniden ele alınması ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı, 
yaşanılabilir hale getirilmesidir. Yıkıp yeniden yapma, canlandırma, sağlık-
laştırma veya yeniden yapılandırma kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi 
için uygulanan yöntemlerden bir kaçıdır. Sağlıklı koşullarda yaşama fırsatı, 
planlı şehirleşmenin sağladığı olanaklar, sosyal çevrenin oluşturulması ve 
elverişsiz koşullarda yaşamını sürdüren bireylerin daha saygın bir yaşam 
çevresi elde etme fırsatı kentsel dönüşüm projelerinin getirdiği faydalar 
arasında sayılabilir. Kentsel dönüşüm üzerine yapılan tanımlar vurguladık-
ları vizyon, amaç, strateji ve yöntemlere göre farklılıklar gösterebilmekte-
dir. Bu çerçevede kentsel dönüşüm genel olarak, bozulma ve çökmeye uğ-
rayan kentsel alanın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarının 
kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik olarak uygu-
lanan strateji ve eylemlerin bütününü ifade etmektedir (Karadağ, 2007). Li-
teratür incelemesi sırasında bulgulanan bazı kentsel dönüşüm kavramları 
ve tanımlamalar kronolojik olarak derlenmiştir. 

Lichfield (1992) kentsel dönüşümü, kentsel bozulma süreçlerini daha 
iyi anlama ihtiyacından doğan ve gerçekleştirilecek dönüşümde elde edilen 
sonuçların üzerinde uzlaşma olarak tanımlamıştır. Donnison (1993) kent-
sel dönüşümü, kentsel çöküntü alanlarında yoğunlaşan sorunların eşgü-
dümlü bir biçimde çözümlemek için ortaya konulan yöntem olarak tanım-
lamıştır. Roberts (2000) kapsamlı ve bütünleşik bir vizyon ve eylem olarak 
gördüğü kentsel dönüşümü, bir alanın ekonomik, fiziksel, toplumsal ve 
çevresel koşulların sürekli iyileştirilmesini hede�eyen kentsel müdahaleler 
olarak tanımlamaktadır (Roberts ve Sykes 2000). Ünverdi (2003) kentsel 
dönüşüm kavramını mekansal bir dönüşüm olarak görmekle birlikte, me-
kan ve toplumsal ilişkiler arasında varolan diyalektik ilişki ile temellenen 
bütüncül bir bakış açısının varlığını ortaya koymaktadır. İdeal kentsel dö-
nüşüm tanımından hareketle, süreçte gerçekleştirilmesi gereken dört temel 
boyutun; ekonomik, sosyal, fiziksel ve yönetsel boyutların yer aldığı kentsel 
dönüşüm tanımı ise ‘kentsel sorunların çözümünü sağlama amacı güden 
ve tasarlandığı, uygulandığı sürecin tamamında ve daha sonrasında; dönü-
şümü yapılacak alan hakkında söyleyecek sözü olan her türlü paydaşın ka-
tılımının sağlandığı, yetkili idari birimler arasında güçlü bir senkronizas-
yonun bulunduğu, ekonomik, sosyal, fiziksel ve yönetsel boyutlarda uzun 
süreli çözümlerin üretildiği vizyon ve eylemler bütünüdür (Turok, 2004).

Endüstri Devriminden sonra 80’li yıllara kadar olan süreçte, kentsel 
dönüşüm kavramı, hızlı kentleşme, kentsel mekan yapısında değişim, sa-
vaş sebebiyle yaşanan yıkımlar, kentsel alanlarda nüfus yoğunlaşması gibi 
faktörlerin, kentsel çevrede yarattığı fiziksel köhneleşmenin yeniden ele 
alınması olarak yorumlanmaktadır. 80’li yıllardan sonra ise fiziksel, ekono-
mik, sosyal, teknolojik boyutlarla sorgulanmış ve bu boyutlar çerçevesinde, 
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kentsel dönüşümün ele alınmasını zorunlu kılan bir kavram haline dönüş-
müştür (Kayasu ve Yaşar, 2003). Dolayısıyla günümüzde kentsel dönüşüm 
80’li yıllardan önce edinilen deneyimler doğrultusunda kentsel mekanların 
sadece fiziksel yapı bağlamında ele alınmaması gerekliliğini ortaya koymak-
tadır. Çevresel, fiziksel, sosyo-kültürel, ekonomik ve yönetsel boyutlara da-
yalı bir kentsel dönüşüm projesinin başarı düzeyi kentsel yaşam kalitesini ne 
ölçüde sağladığı bu araştırmada üzerinde tartışılan temel sorudur. Araştırma 
sırasında, inşaat aşaması henüz başlayan Antalya Kepez – Santral Kentsel 
Dönüşüm Projesi bir vaka etüdü olarak ele alınmaktadır. Araştırma sonuçla-
rı, Kepez – Santral Kentsel Dönüşüm Projesinin başarı düzeyini kentsel dö-
nüşümün yukarıda sıralanan boyutlar açısından ortaya koymaktadır. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KONUT ÜRETİMİ

Dünya’da Kentsel Dönüşüm Sürecinin Gelişimi

Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da 1850’li yıllar ve sonrasında kentlere ya-
pılan yoğun göçler ve buna bağlı olarak artan nüfus sebebiyle bu alanlar-
da çeşitli sağlık sorunları, yerleşim sorunları, ekonomik ve sosyal sorunlar 
ortaya çıkmıştır. Zamanla kentlerde ciddi çöküntülere yol açan bu sorun-
ların üzerine, 1870-1880 yılları arasında Avrupa’da tüm metropollerde ge-
niş kapsamlı kent planları ile modern merkezler yaratılmaya başlanmıştır. 
II. Dünya Savaşı’ndan sonra ise Avrupa’da yıkılan kentlerin yeniden inşa 
edilmesi, ıslah edilmesi, canlandırılması zorunluluğu ortaya çıkmış ve kent 
planları daha da önem kazanmıştır (Kocamemi, 2006).

Kent planlama çalışmalarına verilen önemin artması kentsel dönüşüm 
alanında ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa’da bilinçli çalışmaların 
yapılmasını sağlamıştır. ABD, ‘New Heaven’ kentini yenilemek için, 
Almanya, II.Dünya Savaşı’nın ve Hitlerin izlerini silmek için, İngiltere 
Sanayi Devrimi’nin etkisi ile oluşan isçi kentlerini yaşanılabilir kentlere 
dönüştürmek için, Fransa, ülkesindeki isyanları önlemek ve kontrol altına 
almak için kentsel dönüşüm projeleri oluşturmuşlardır (Bilsel v.d., 2003). 
İlk yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarında fiziksel boyut ön planda 
tutulmuştur. Amaç yıkılan, eskiyen kentsel alanları yaşanabilir alanlara 
dönüştürmektir. Bu nedenle ilk yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları bir 
kentin ya da mahallenin etap etap yıkılarak yeniden inşa edilmesi üzerine 
yoğunlaşmıştır. Bu projeler tamamen devlet bütçesi kullanılarak yapılmış 
ve kentsel dönüşüm ile ilgili kararların tamamı yerel yönetimler tarafından 
alınmıştır. Yerel yönetim birimleri belediye başkanının liderliğinde, bazı 
bürokratlar, bilim adamları ve planlama uzmanları ile kentsel dönüşüm 
konusunda tek yetkili olmuşlardır (Roberts ve Sykes, 2000; Eren, 2006). 
Roberts ve Sykes (2000) kentsel dönüşüm sürecinin gelişimini beş farklı 
dönemde incelemiştir:
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i) Endüstri devrimi sonrasında Avrupa’nın büyük kentlerinde isçi 
sınıfının da içinde bulunduğu çöküntü alanlarının ve şehirlerin genellikle 
master plana dayalı olarak yeniden inşası ve genişletilmesi, banliyölerin 
büyümesi söz konusudur. Bu doğrultuda 1910-1940 yılları arasında 
ortaya konmuş olan fiziksel formlar ve tasarım ilkeleri modern kent 
planlanmasında ve tasarımında hala etkisini sürdürmektedir. Merkezi 
ve yerel hükümet, özel sektörde yer alan girişimciler ve müteahhitler bu 
dönemde anahtar aktörlerdir.

ii) Avrupa’da savaşın ardından “Buldozer Dönemi” olarak adlandırılan 
1950’li yıllarda, endüstrileşmiş yapım tekniklerinin de kullanımıyla beraber 
şehirlerin yeniden inşasının ve binaların fiziksel onarımının yapıldığı, 
isçilerin barınması için inşa edilen ve yapıların tamamen yıkılması ile ilk 
yenileme eylemleri başlamıştır. Şehirlerin savaş sonrası yeniden inşası 
ve sanayinin desantralizasyonu politikası 1960’lı yıllarda hükümetlerin 
liderliğinde kamu ve özel sektörü arasında denge arayışını da başlatmıştır.

iii) 1970’li yıllar özel sektörün rolünün artması ve yerel hükümet 
etkisinin azaltılması açısından başlangıç olmuştur. Bu dönemde konut 
alanında rehabilitasyon ve mahalle projelerinde yoğunlaşma, banliyölerde 
gelişme sağlanması adına bireylerin eşitliğine dayanan ve bireylerin bir 
şekilde kararlara katılımı hakkının olması gerektiğini savunan politikalar 
ağırlık kazanmaya başlanmıştır. Uluslararası ölçekte kentlerin ve kültür 
varlıklarının korunması bilincinin geliştirilip yaygınlaştırılmasının 
gerekliliği bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bir alanın tamamen yıkılıp yerine 
yenisinin yapılmasının maliyetinin ağır olmasından dolayı rehabilitasyon 
gibi fiziki müdahaleler yaygın olarak kullanılmıştır.

iv) 1980’li yıllarda kentsel dönüşüm faaliyetlerinin ekonomik boyutu ön 
plana çıkmıştır. Kentsel dönüşüm kent ve mahalle boyutunun dışına çıkarak 
bölgesel boyutta gerçekleştirilmiş ve özellikle bu dönemde limanların 
inşasında, yeniden yapılandırılmasında ve diğer alanlarda özel sektör ve 
uzman birimlerle ile işbirliği artmıştır. 

v) 1990’lı yıllarda ise kentsel dönüşüm projeleri yaşanan ırksal, sınıfsal 
çatışmalar ve kentlerdeki suç oranlarının artması gibi nedenlerle sosyal 
boyuta önem vermeye başlamışlardır. Kentsel dönüşümün sosyal boyutu 
ile birlikte, halk projelerde söz sahibi olmaya başlamış ve kamu-özel sektör 
ortaklığı ile çok sayıda kentsel dönüşüm projesi hayata geçirilmiştir. Yeni 
kent yenileme konularının ortaya çıktığı ve kentsel dönüşüm politikalarının 
üretildiği, yenileme yaklaşımlarının, sosyal ve mekansal açıdan ele alındığı 
bir dönem olmuştur. 2000’li yıllarda ise kentsel dönüşüm projeleri her 
alanda ve her boyutta hayata geçirilmeye başlanmıştır (Roberts ve Sykes, 
2000).



MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM’DA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR118

Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Sürecinin Gelişimi
Kentsel dönüşümün ülkemizdeki gelişim süreci, toplumsal yaşamın 

tüm alanlarını kapsayan reformların başlangıcı, 622 yıl süren (1299-1922) 
Osmanlı İmparatorluğu’nun ardından, Cumhuriyetin kuruluşu (1923) 
yıllarına dayanmaktadır (Köktürk ve Köktürk, 2010). O yıllarda, mekansal 
alanları da kapsayan düzenlemelerin ilk etkilediği kent Ankara olmuştur. 
Cumhuriyetin ilanından 16 gün önce resmen Türkiye’nin başkenti seçilen 
Ankara (1923) için Alman mimar Prof. Herman Jansen’e hazırlattırılan 
imar planı (1932) sonrasında, Ankara baştan aşağı yenilenmiştir. Ankara’da 
hükümetin desteği ile yürütülen kentsel gelişim uygulamaları, kamu binaları, 
sosyal ve teknik alt yapı tesislerinin inşasının yanı sıra sosyo-ekonomik, 
toplumsal ve kültürel yaşamın canlandırılması ile birlikte büyük bir hız 
kazanmış ve Türkiye’nin diğer tüm kentlerine örnek oluşturmuştur.’ olarak 
açıklamıştır. 1950’li yıllarda kentleşme hareketlerinin sanayileşmeye paralel 
olarak yaşandığı ülkemizde, kentsel alanlarda oluşturulan sanayi odakları, 
kırsaldan kente göçü tetikleyen bir faktör olarak gündeme gelmiş, bunun 
yanı sıra, ulaşım, iletişim hizmetlerindeki gelişmeler köyün kent ile temasını 
arttırmış, ulaşım ve alt yapıya yönelik yatırımlar kırsal alanları dış dünyaya 
açmış ve Türkiye hızlı bir kentleşme sürecine girmiştir. Bu süreçte, ülkemizde 
kentsel nüfus 1927’den sonraki her sayım döneminde artmış, bu artış özellikle 
1950’li yıllardan itibaren iyice belirginleşmiştir (Karadağ ve Mirioğlu, 2012).

Sanayi ve ticaret yatırımlarının belirli merkezlerde odaklanması kentsel 
nüfusun da belli merkezlerde yığılması ile sonuçlanmıştır. Sanayi kuruluş-
ları kuruldukları yerde ilk etapta başta işgücü gereksinimi dolayısıyla nüfus 
çekerek göç hareketlerine haklı bir neden oluşturmuştur. Ancak sanayide 
istihdam edilen nüfusun sonraki aşamalarda ailelerinin hatta akrabalarının 
da kente gelmesi şeklinde işleyen sürecin çok hızlı ve denetimden uzak bir 
şekilde gerçekleşmesi kentsel niteliklerden yoksun, yaşanılabilir ve sürdü-
rülebilir olmaktan uzak kentlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu süreçte 
sözünü ettiğimiz belli başlı kentler hızlı ve plansız bir biçimde büyümüş, 
çarpık kentleşmeden çevresel bozulmaya, gecekondu sorunundan kentsel 
entegrasyon sorununa kadar bir dizi problemin içinde kalmışlardır (Kara-
dağ ve Mirioğlu, 2012).

Ataöv ve Osmay (2007) Türkiye’de kentsel dönüşüm sürecinin gelişimini 
1950’lerden bu yana 1950-1980, 1980-2000 ve 2000 yılları sonrasını içine 
alacak biçimde birbirinden farklılaşan üç dönemde değerlendirmektedir: i) 
1950-1980 yılları arasında kırsaldan kente göçün neden olduğu gecekondu 
yerleşimlerinin artışı, kent merkezlerinin çöküntü alanına dönüşümünün 
hızlanması ve akabinde merkezde yoğunlaşan gecekondu alanlarının 
yeniden yapılandırılması söz konusudur. ii) Ekonominin dışa açılması ile 
beraber kentsel nüfus artışının yaşandığı 1980-2000 yılları arasında kentsel 
yaşam kalitesinin düştüğü riskli alanlar kentsel yayılmayı da beraberinde 
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getirmiştir. Bu dönemde, kent bölgeleri içinde organize sanayi desantralize 
olmuş ve yeni iş merkezleri gelişmeye devam etmiştir (Dökmeci vd. 1993). 
İstanbul’daki yeni finans merkezi olarak gelişen Maslak bölgesi buna bir 
örnektir. Bunun yanında, kent merkezlerinde ve tarihi kentte ekonominin 
yeniden yapılanmasından etkilenen küçük üretim birimlerinin sayıları 
artmıştır (Seymen, 1999). Ruhsat dışı yapılaşmanın gözlemlendiği 
bu dönemde ıslah, imar çalışmaları hız kazanmış; tarihi merkezlerin 
korunması ve soylulaştırılması gündeme gelmiştir. iii) AB ilişkileri ve 
özelleştirme konularının revaçta olduğu 2000 sonrası yaşanan kentsel 
dönüşüm sürecinde ise kent dışına yerleşen yüksek gelir grubuna hitaben 
özel sektör tarafından üretilen lüks konutlar yanı sıra TOKİ konutları da 
kentsel alanlardaki yenileme ve soylulaştırma sürecine alternatif alanlar 
oluşturmuştur. Ekonomik büyüme ve göç her üç dönem için önemli bir 
olgudur. Her dönemde bunlara karşı geliştirilen politikalar ve uygulamalar 
değişmiştir. Bu üç dönemde işgücünün dönüşmesiyle oluşan konut ve işyeri 
alanları birbirine bağlı olarak kent parçalarının dönüşmesini etkilemiştir. 
Kentsel alandaki dönüşümlerin yönetsel boyutu ilk yıllarda daha 
merkeziyetçi iken, seksenlere doğru yetkinin yerele kaydırılması şeklinde 
değişmiştir. Üç dönem boyunca metropoliten kentlerin gelişmesi önce 
azmanlaşan, sonra çok merkezli büyüyen ve giderek bölgesel bir olguya 
dönüşen biçimde olmuştur. Bu bağlamsal, sosyo-ekonomik, yönetsel ve 
fiziksel değişimler ilk dönemde gecekondu alanlarının oluşmasına neden 
olurken, son dönemlere doğru ruhsatsız konutların yanında ruhsatlı 
kentsel alanların dönüşümünü gerçekleştirmiştir (Ataöv ve Osmay, 2007).

Oluşan bu sürecin getirisi olarak ülkemizde, gerek bazı gecekondu 
alanlarında gerekse bu alanlar dışında kalan kent merkezlerinde, sanayinin 
kent dışına çıkarılmasıyla boşalan alanlarda, atıl ve boş bekletilen yerlerde 
ve çöküntü bölgelerinde iş merkezleri, spor kompleksleri, rekreasyon 
tesisleri, oteller, kongre-fuar-kültür merkezleri şeklindeki bütünleşik proje 
uygulamalarında da gözle görülür bir artış yaşanmaktadır. Bu tür kentsel 
dönüşüm uygulamaları, Haziran 1996’da İstanbul’da toplanan HABİTAT 
II konferansından sonra daha da artmıştır. Sürdürülen kentsel dönüşüm 
faaliyetleri ile kentlerin tarih, turizm, ticaret, kongre ve fuar merkezi 
işlevleri artırılmak istenmektedir. Prestijli projelerin yaşama geçirilmesi ile 
kentin çekiciliği artırılmakta ve dünya kentleri ile rekabet edebilir duruma 
gelmesi öngörülmektedir (Köktürk ve Köktürk, 2010).

 KENTSEL DÖNÜŞÜM YÖNTEMLERİ

Kentsel dönüşüm, kentsel yenileme, kentsel yeniden yapılandırma, 
kentsel rehabilitasyon/sağlıklaştırma, soylulaştırma vb. terimler planlama 
alanında sıklıkla kullanılmakta ve dünyanın her bölgesinde parametrelerin 
farklılığı nedeniyle problem alanları genelleştirilebilse de farklı yöntemlerle 
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gerçekleştirilmektedir (Torus ve Aydın Yönet, 2016). Yapılı çevrenin yenilikçi 
bir anlayışla yeniden düzenlenmesini sağlayan kentsel dönüşüm, mevcut kent 
dokusunun ihtiyaçları doğrultusunda farklı yöntemler içermektedir. Kentsel 
dönüşüm konusunda uzman bir grup araştırmacı tarafından tartışılan kentsel 
dönüşüm yöntemleri mevcut fiziksel ve fonksiyonel yapıyı değiştirmenin 
yanı sıra kültürel ve sosyo-ekonomik hede�eri de içermektedir (Lichfield, 
1988; Couch, 1990; Keleş,  1998; Vandergri�, 2006; Karadağ, 2008; Özden, 
2008; Slater, 2011; Keleş, 2012). Bu yöntemlerden kentsel koruma ve kentsel 
iyileştirme mevcut kent dokusunu koruma şeklinde gerçekleştirilirken, 
kentsel yenileme, kentsel yenileşme, kentsel yeniden canlandırma ve 
soylulaştırma yöntemleri mevcut olanı yıkma ya da yeniden inşa etmeyi 
içeren müdahaleci kentsel dönüşüm yöntemleriyle gerçekleştirilmektedir.

Polat (2008) koruyucu bakış açısına sahip olan Kentsel Koruma (Pre-
servation-Conservation) yöntemini özgün niteliği ile korumayı, toplumun 
geçmişteki değerlerini yansıtan fiziksel yapının zaman içerisinde yok olması-
nın engellenmesi ve özgünlüğünün korunarak çağdaş yasama dahil edilmesi 
olarak tanımlarken, sınırlı değişim ile korumayı ise, mevcut kültürel varlığın 
topluma faydalı olacak şekilde sağlıklaştırılması olarak tanımlamaktadır.

Kentsel İyileştirme (Rehabilitation) bir yerleşim yerinin tümünü ya da 
bir bölümünü, işlevlerini gereği gibi yerine getirilemez durumdan kurtar-
mak, özellikle yaşanabilirlik niteliklerini yitirmiş veya eskimiş konut alan-
larını daha üstün işgörü ölçülerine kavuşturmak olarak tanımlanmaktadır 
(Keleş, 1984). Keleş’e (2003) göre kentsel iyileştirmenin amacı, deformasyo-
nun başladığı ancak özgün niteliği henüz kaybolmamış olan kent parçaları-
nın eski hallerine kavuşturulmasıdır.

Couch (1990) Kentsel Yenileme (Renewal) ya da Kentsel Yeniden Olu-
şum-Yeniden Hayat Verme (Regeneration) yöntemini fiziksel değişiklik 
ya da arazi/yapı kullanımındaki ve(ya) yoğunluğundaki değişim olarak ta-
nımlamaktadır. Kentsel yenileme, kentin zaman içerisinde çeşitli nedenler-
le çöküntüye uğramış kısımlarının yıkılıp yerlerine yenilerinin yapılmasını 
ifade eden ve yenilenme anlamına gelen renewal ile ‘kentin tümüyle bo-
zulmuş, yok olmuş, köhneleşmiş, dolayısıyla çöküntü bölgesi haline gelmiş 
alanlarda yeni bir dokunun yaratılması veya mevcudunun iyileştirilmesi ile 
bu alanların kente kazandırılmasını ifade eden ve yeniden oluşum anlamı-
na gelen’ regeneration kelimelerinin Türkçe karşılığı olarak kullanılmakta-
dır (Genç, 2003).

Kentsel Yeniden Geliştirme (Redevelopment) yöntemi, sınırları önceden 
belirlenen alanlarda, hem yapıların hem de yapıların yer aldığı alanların, bir 
bütün olarak, yitirmiş bulundukları ekonomik ve toplumsal değerleriyle, 
fiziksel standartlarına yeniden kavuşturulması olarak tanımlanmaktadır 
(Keleş, 1998; Keleş, 2012).
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Kentsel Yeniden Canlandırma (Revitalization) genel olarak sosyo – 
kültürel, ekonomik ya da fiziksel yönlerden bir çöküntü süreci yaşamakta 
olan kentsel alanların, çöküntüye neden olan faktörlerin ortadan kaldırıl-
ması ya da değiştirilmesi sonucu, o alanın tekrar hayata döndürülmesi, can-
landırılması yöntemi olarak tanımlanabilir (Genç, 2003, Karadağ, 2008).

Soylulaştırma (Gentrification) dar gelirlilerin yaşadığı, kent içerisinde 
köhneleşmekte olan konut alanlarına, daha üst sını�arın yerleşmeye başla-
ması sürecidir (İslam ve Ciravoğlu, 2006). Literatürde soylulaştırma kavra-
mını kimi görüşler bir ekonomik dönüşüm olarak algılarken, kimi görüşler 
ise soylulaştırma çalışmalarının toplumlar arasındaki sosyo-kültürel sınıf-
lar arası bir çatışma olarak öne sürmektedir (Vandergri�, 2006).

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN BOYUTLARI

Fiziksel, ekonomik, toplumsal ihtiyaçları karşılamaya çalışan kentsel 
alanlarda uygulanan kentsel dönüşüm, yörede yaşayan nüfusun, sosyo-e-
konomik ve kültürel özellikleriyle, ekonomik çerçevesiyle, alanda ortaya 
çıkan yasal yönetsel sorunlarıyla son derece kapsamlı bir uygulama olma 
özelliğini taşır (Özden ve Kubat, 2003). Bu durum, kentsel dönüşümün çok 
boyutlu bir olgu olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Özden (2006) kent-
sel dönüşümü doğrudan etkileyen dört temel boyuta dikkat çekmektedir. 
Fiziksel ve çevresel,  ekonomik,  sosyal ve yönetsel boyutlar. 

Kentsel Dönüşüm Sürecinin Fiziksel ve Çevresel Boyutu 
Çevre korunumu ve kalitesi, yeterli fiziksel alan, mülkiyet hakkının ko-

runması, su temini, sağlık ve atık yönetimi gibi temel altyapı ihtiyaçları, 
yeterince ve ulaşılabilir temel gereksinimler Avrupa Birliği’ni   (European 
Union, 2004) kentsel dönüşümün fiziksel ve çevresel boyutunun öne çık-
masındaki etkenlere yönelik çeşitli önlemler almaya itmiştir. Kentsel dö-
nüşüm sürecinin tüm faaliyetlerine rehber olacak bu rapora göre kentin 
potansiyel fiziksel olanakları ön plana çıkarılmalı, ekolojik kaynaklar ve ta-
rihi kültürel miras korunmalı ve değerlendirilmelidir. Tüm halkın yararına 
olacak şekilde kamusal alanların ve toplu altyapı ve kamu tesislerinin kali-
tesi iyileştirilmeli. İşlevsel ve teknik yeterlilik yanında gerekli sağlık, konfor, 
güvenlik ve estetik koşulları da sağlanmalıdır. Optimum iletişimi sağlamak 
için yaya-taşıt sirkülasyonu düzenlenmeli, toplu taşıma sistemleri teşvik 
edilmeli, yaya ağırlıklı bir ulaşım sistemi oluşturulmalıdır. İşlevsel karar-
lar kent ve bölge bütünü içinde değerlendirilmeli, kent içinde ayrıcalıklı 
bölgeler yaratmamalı, kentin kimliğini destekleyecek karma fonksiyonlarla 
donatılmış, sosyal ve kültürel bütünleşmeyi sağlayacak, günün yirmi dört 
saati yaşayan bir çevre oluşturulmalıdır (Karadağ,2007).
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Kentsel Dönüşüm Sürecinin Ekonomik Boyutu 
Ekonomik boyut üretimin temel faktörleri olan işgücü, toprak ve ser-

maye ile ilişkilendirilmektedir. Kentsel alanlarda çok fonksiyonlu ekono-
mik faaliyetlerin sürdürülmesi, konut pazarına katılamayanlar için kredi 
imkanlarının sunulması, mevcut konut pazarının ödenebilir fiyatlar içer-
mesi, sürdürülebilir bir arazi ve konut pazarının oluşturulması, bu boyut 
için hayati önem taşımaktadır. Finansmana ve yatırım pazarlarına daha 
bağlı süreçlerle yakın ilişkili özel sektör açısından, şehir merkezleri ve kent-
sel dönüşüm projeleri, yeni yerleşim birimleri oluşturmaya göre daha ciddi 
riskler taşımaktadır.  Bu nedenle değerlerin geri kazanılması için yeterli 
güvenliğin sağlanması ve kentsel dönüşüm bölgelerinde potansiyel fırsatlar 
üzerinde düşüncelerin desteklenmesi gerekmektedir (McGreal v.d., 2000). 
Bu kapsamda öncelikli olarak kentsel dönüşüm alanının içinde veya çev-
resinde yaşayanların daha kapsamlı sosyal ve ekonomik olanaklara ve ileri 
refah seviyesine kavuşmalarını ve bunlardan faydalanmalarını sağlayacak 
şekilde güçlendirmek, daha fazla yerel iş olanakları ve daha yüksek gelir 
yaratmak amacıyla istihdam performansını yükseltmek ve daha geniş yerel 
emek piyasasında rekabet edebilmeleri için yerel halkın becerilerini ve işe 
kabul edilebilirliğini arttırmaya çalışır (Acar, 2015). Sermaye ve işgücünün 
daha hareketli olduğu, rekabetçi bir ulusal ve uluslararası ekonomik çevre-
de, yerel faaliyetlerin izole edilmeden planlanması önemlidir. Ayrıca ilgili 
kentin iç yatırımlarını, turizm potansiyelini, yerel endüstrilerin ve firmala-
rın ürün piyasalarındaki değişimi takip etmeyi gerektirmektedir. Bu bağ-
lamda mahalle ölçeğindeki girişimlerin, daha kapsamlı kentsel, bölgesel, 
ulusal ve hatta uluslararası politikalarla uyumlu olması, ekonomik açıdan 
gelişme sağlamanın önemli bir koşuludur (Karadağ, 2007).

Kentsel Dönüşüm Sürecinin Sosyo-Kültürel Boyutu
Kentsel dönüşümün temel amaçları, toplumsal sorunlara çözüm 

getirebilmek, değişim ve yenilik ihtiyaçlarına cevap verebilmek, yaşam 
kalitesini artırmak, ekonomik canlılık kazandırmak ve gereksiz kentsel 
yayılmadan kaçınarak potansiyel alanları değerlendirebilmektir (Roberts 
ve Sykes, 2000). Bu kapsamda hazırlanan sosyal programlar, kentsel 
sürdürülebilirliğin sağlanması açısından büyük role sahiptir. Kentsel 
dönüşüm projelerinde alt gelir gruplarının yaşadığı bölgelerde, kullanıcıları 
yerinden etmeyen, dışlamayan, kent yaşamının fiziki ve sosyo-kültürel 
imkanlarından faydalanmasını sağlayacak, toplumsal yaşama bilinci 
içinde, ülke ekonomisine katkı sağlayacak planlamalar yapılarak dönüşüm 
uygulamaları dengeli bir yapıda gerçekleştirilmelidir (Karadağ, 2007). 
Dönüşüm alanlarında alınacak olan kararlar ve bu doğrultuda oluşturulacak 
stratejiler, yerel-toplumsal özellikler ile sıkı bir ilişki içindedir. Yerel halkın 
gelmiş olduğu yer, eğitim durumu, yöreden hoşnutluğu, ekonomik durumu 
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kültürel özellikleri, gelenekleri ve görenekleri, bilinçlilik düzeyi, kullanıcı 
türünün çeşitliliği kentsel dönüşüm uygulamalarının başından itibaren 
dönüşüm alanında alınacak kararları etkiler, biçimlendirir ve yönlendirir 
(Serenli, 2013).

Kentsel Dönüşüm Sürecinin Yönetsel Boyutu
Yerel karar verme mekanizmasının yapısı, yerel halkla ilişkiler, diğer 

grup ve çıkarların katılımı ve liderliğin özelliği ve türü ile ilgilidir. Kentsel 
dönüşüm sürecinin yönetsel boyutunu belirlemek için önce sürece dahil 
olan temel aktörleri tespit etmek gerekir. Kamu sektörü, özel sektör, yerel 
katılım ortaklarının koordine olma şekillerinin önemi duruma göre değiş-
kenlik gösterebilir. Güçlü bir sosyal boyuta sahip dönüşüm girişimlerinin, 
yoğun bir yerel katılım sergilemesi muhtemeldir. Bunun amacı, yerel ihti-
yaçlara uygun olmaları ve strateji ile sonucundaki faaliyetler konusunda 
bir dereceye kadar yerel sahiplenme oluşmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla, 
toplum bireyleri dönüşüm programlarına meşruiyet, güvenilirlik, yerel bil-
gi ve aidiyet katabilir bu da onların bu programlara sahip çıkmasını sağ-
lar (Çardak, 2011). Bu tür girişimler, gönüllü sektör kuruluşlarının yoğun 
katılımını da içerebilir. Bunlar, çeşitli sosyal hede�ere gönül vermiş, kar 
amacı gütmeyen kurumlardır. Bunlar çeşitli kaynak ve becerilere sahip ye-
rel, bölgesel veya ulusal ölçekli kuruluşlardır. Kar amacı gütmeyen gönüllü 
kuruluşlar, özel bilgi ve yoğun deneyime sahip oldukları özel hizmetleri 
sunmak için genellikle bir dönüşüm girişimi tarafından görevlendirilirler. 
İstenen hede�ere bağlı olarak yerel makamlardan (genellikle çeşitli depart-
manların temsilcilerine), ekonomik kalkınma kurumlarından, bölgesel 
sağlık makamlarından kamu kurumlarından, üniversite ve yüksekokullar-
dan, bölgesel ve ulusal yönetim temsilcilerinden oluşurlar (Turok, 2004).

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI 
VE ORTAKLIK MODELLERİ

Kentsel Dönüşümde Aktörler ve Ortaklık Modelleri
1970’lere kadar uygulanan kentsel dönüşüm projelerinin arkasında tekil 

bir güç olarak kamu sektörü bulunmaktaydı. Ancak 1970’li yıllarda ekono-
mi politikalarındaki değişim kentsel dönüşüm politikalarında değişmelere 
neden olmuştur. Kentlerde her gün artan nüfus beraberinde sosyal, ekono-
mik ve fiziksel problemleri getirmiştir. Nüfus ile paralel artan problemler, 
kentlerin yenilenme gereksinimini de artırmıştır. Yenilenme gereksinimin-
de sorunların hızlı ve kalıcı bir şekilde çözümlenmesi ve kentlerin sürdü-
rülebilirlik kazanabilmesi için birçok sektörün birlikte, ortaklık içinde ça-
lışabileceği bir yönteme ihtiyaç duyulmuştur (Sönmez, 2006). 1980’lerden 
sonra kentsel dönüşüm projelerinde çeşitli aktörler yer almaya başlamıştır. 
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Kentsel dönüşümün sadece devlet desteği ile gerçekleştirmenin yeterli ola-
mayacağı görülmüştür. Dönüşüm projelerini, kamu sektörünün yanında, 
özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve yerel halkın yer aldığı ortaklıklar 
ile yürütmüşlerdir. 1990’lı yıllarda alınan kararlar doğrultusunda dönü-
şümün uygulandığı görülmektedir. Bu anlamda sürdürülebilir bir kentsel 
dönüşümde sadece tekelci bir kamu sektörü değil diğer aktörlerle işbirli-
ği yapılarak, geçmişte yaşanan başarısızlıktan ders alındığı görülmektedir 
(Özdemir v.d., 2005). Kentsel dönüşümde, ilk ve en önemli olarak temel 
aktör artık merkezi yönetim değildir. Çoğu durumda; özel sektör, yerel 
yönetimler, yerel halk, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler artık kentsel 
politikaların belirlenmesinde güçlü birer ortak olarak bulunmaktadırlar 
(Kalağan ve Çi�çi, 2012).

Kamu –Özel Sektör Ortaklığı
Kentsel dönüşüm projelerinin temel amacı yaşanabilir sağlıklı kentlerin 

kurulmasıdır. Bu doğrultuda; kaçak yapılar, doğal afetler sonucunda 
doğrudan etkilenebilecek alanlardaki konutlar, yaşam alanları içinde kalan 
çalışma alanları, kent içinde niteliksiz, sağlıksız ve yaşanabilir standartlar 
dışında kalan alanlar, işlerliğini kaybetmiş tarihi mekânların korunması 
hede�enmektedir. Yine kentsel dönüşümün yerel hizmetlerin daha kaliteli 
ve etkin bir şekilde sunulması da imkân verdiği belirtilmektedir (Acar, 
2008). 1980 sonrası gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan ve küreselleşmenin 
etkisiyle tüm Dünya’ya yayılan yeni yönetim anlayışının odak noktası, 
kentsel yaşam kalitesinin artırılmasıdır (Torlak ve Özdemir, 1999). 
Kentsel dönüşüm projelerinin de odak noktası kentsel yaşam kalitesinin 
artırılmasıdır. Küreselleşme, özelleştirme ve desantralizasyon anlayışının 
bir parçası olarak kent yönetimlerinde de bir yönetim anlayışı değişikliği 
söz konusudur. Bu sebeple kent yönetiminden kentsel yönetişime doğru 
bir anlayış mevcuttur. Yerel yönetimler de kent yönetiminde daha etkin 
konuma gelirken, kentsel dönüşüm projelerinde daha güçlü aktörler haline 
gelmektedirler (Kalağan ve Çi�çi, 2012).

Kentsel Dönüşümde Merkezi Yönetimin Rolü
Küreselleşmenin ve değişen dünya düzenin etkisiyle ulusal ve 

uluslararası şirketler ve sivil toplum örgütleri, büyük yatırım şirketleri, 
yerel halk vb. kentlerin çehresini değiştirmeye başlamıştır. Özellikle 
1980’lerden sonra benimsenen katılımcı anlayış sonrası kentsel dönüşüm 
projelerinde merkezi yönetim, yerel yönetim, özel sektör sürece birlikte 
dâhil olmuşlardır (Kalağan ve Çi�çi, 2012). Kentsel dönüşüm projelerinde 
katılımın sağlanması, kentlerin sürdürülebilirliğinin ve kentsel yaşam 
kalitesinin artırılmasına yönelik ihtiyaçların belirlenip karşılanması 
amacıyla merkezi yönetimin yasal düzenlemelere paralel olarak kentsel 
dönüşüm projelerinin başarılı olabilmesi ve katılımın sağlanabilmesi için 
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merkezi yönetimlerce çeşitli önlemlerin alınması belirtilmektedir (Balamir, 
2005). Başarılı, katılımcı bir kentsel dönüşümün gerçekleştirilebilmesi yasal 
çerçevenin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Kentsel dönüşümde merkezi 
yönetimden beklenen en büyük adım, yasal-yönetsel açıdan gerekli olan 
değişimi gerçekleştirmesidir (Kalağan ve Çi�çi, 2012).

Kentsel Dönüşümde Yerel Yönetimlerin Rolü
Kentsel dönüşüm projeleri, kentliler için yeni yaşam biçimi, yeni alt yapı 

ve yeni çevresel olanaklar kazandırırken yerel yönetimler için de olumlu bir 
imaj olarak görülmektedir. Bu nedenle kentsel dönüşüm projeleri, kentsel 
politikalar içinde önemli yer almaktadır. Yerel yönetimler, projeleri gelişti-
recekleri alanların seçimini stratejik, ekonomik ve politik olarak yapmakta-
dırlar. Buna ek olarak yasal düzenlemeler de yerel yönetimlere özellikle de il 
ve büyükşehir belediyelerine kentsel dönüşüm açısından daha etkin konuma 
getirmektedir. Ülkemizde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununa bakıl-
dığında da büyükşehir belediyelerinin yatırım plan ve programları yapmak 
amacıyla ortak finansman ve yatırım gerektiren hizmetleri sağlamak gibi gö-
revleri bulunmaktadır. Özellikle kanunun 69. ve 73. Maddelerinde Arsa ve 
Konut Üretimi ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı başlıklarını taşımak-
tadır. Belediyelerin bu maddelere göre; imarlı arsalar üretmek, toplu konut 
yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma 
yapmak ve bu konularla ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarla ve bankalar-
la işbirliği yapmak ve gerektiğinde onlarla projeler gerçekleştirmek yetkileri-
ne sahip olduğu görülmektedir (Kalağan ve Çi�çi, 2012).

Kentsel Dönüşümde Özel Sektörün Önemi
Küreselleşme sürecini hızlı bir şekilde yaşayan ülkemizde, neo-liberal 

politikalar da hemen hemen her alanda etkisini göstermektedir. Siyasi, 
ekonomik, sosyal alanlar da olduğu gibi kentsel alanda da bu politikaların 
neticelerini görmek mümkündür. Bu anlamda özel sektör, kentsel mekanda 
ön plana çıkmaya başlamış ve kentsel dönüşüm projelerinde anahtar bir rol 
oynamaya başlamıştır. Avrupa’dan farklı şekilde Türkiye’de kentsel dönüşüm 
projeleri genel olarak kamu sektörü tarafından finanse edilmeye çalışılmıştır. 
Bu durum ülkenin devlet geleneğiyle ve tarihsel geçmişiyle ilişkilidir. 
Ancak kamu sektörlerince projeleri finanse edilemediği ve yakın geçmişte 
yaşanan sosyo-kültürel değişimin de etkisiyle kentsel dönüşüm projelerinde 
özel teşebbüslere ihtiyaç duyulmaktadır (Kalağan ve Çi�çi, 2012). Kentsel 
dönüşüm projelerinde yer alan özel sektör arasında; inşaat firmaları, 
inşaatı yapacak şirketler, pazarlama kuruluşları, anlaşmanın yapıldığı 
emlak şirketleri, finansmanın sağlandığı kuruluşlar, mülk sahipleri ve özel 
yatırımcılar bulunmaktadır. Dolayısıyla kentsel dönüşüm projelerinde, özel 
sektör açısından öncelikli olan işin ticari boyutudur. Bu anlamda belirlenmiş 
bir çıkar ya da ticari kâr yoksa özel sektör kentsel dönüşüm projelerine 
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dâhil olmak istemeyecektir. Bu sebeple özel sektörü dönüşüm çalışmalarına 
katmak için, kentsel dönüşüm projelerini özel sektör için fayda sağlayacak 
olanaklar olarak göstermek gerekmektedir. Bununla beraber özel sektör, 
kentsel dönüşüm çalışmalarına; proje, uygulama, finansal destek ve işletme 
konularında büyük katkı sağladığı belirtilmektedir (Ceylan ve Kutlu, 2007).

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Araştırma konusu, gecekondu alanlarında kentsel dönüşüm süreci ve 
bu süreçte yaşanan uygulama sorunlarıyla sınırlı tutulmuştur. Kepez-Sant-
ral kentsel dönüşüm projesi dönüşüm sürecini incelemek üzere vaka etüdü 
olarak ele alınmıştır. Vaka etüdünün formülasyonun da kullanılan meto-
doloji ise ilgili kurumlardan elde edilen bilgi ve belgelerin incelenmesinin 
yanı sıra literatür incelemesine dayanmaktadır.  Kentsel dönüşüm alanında 
yaşayan bireylerin tanımlanması, gereksinimlerinin saptanması, toplumun 
sürece katılımı ile ilgili konu başlıklarına ilişkin Antalya Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından bölgede yaşayan bireylerle yapılan anket çalışmalarından 
elde edilen sonuçların incelenmesi sonucu toplanan bilgiler ışığında de-
ğerlendirmelerde ve önerilerde bulunulmuştur. Kentsel dönüşüm projesi 
tamamlanmadan önce, proje alanındaki hak sahipleri ile proje hakkında 
bilgilendirmek, proje ile ilgili görüş ve düşüncelerini almak için dönüşüm 
sürecini gerçekleştiren yönetim tarafından anket düzenlenmiştir. Anket-
ler gayrimenkul danışmanı personellerle birlikte proje ofisine gelen va-
tandaşlarla görüşme yapılarak doldurulmuştur. Ayrıca saha çalışması ile 
proje ofisine gelemeyen vatandaşlara da proje hakkında bilgi verilmiştir. 
Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi’nin gerçekleştirilmesi öncesinde 
bölgede yaşayan 1916 kişi ile yapılan anketlerin sonuçları istatistiksel ola-
rak anketi yapan kurum-kişiler tarafından ortaya koyulmuştur. Kentsel dö-
nüşüm projesi Kamu-Özel ortaklığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 
öncülüğünde gerçekleştiğinden, anket sonuçlarını ve gerekli verileri bu 
araştırmada kullanmak üzere gerekli izin alınmıştır. Dolayısıyla, yapılan 
anketlerin değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan istatistiksel sonuçlar bu 
araştırmada incelenmek üzere veri olarak kullanılmıştır.

BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Antalya, Kepez ilçesi, Kepez ve Santral mahalleri sınırları içerisinde bu-
lunan 132,7 hektarlık kentsel dönüşüm alanı 6306 sayılı Kanun kapsamın-
da 24.22.2014 tarihli ve 2014/7041 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Riskli 
Alan” ilan edilen Kepez ve Santral Mahallelerinde yaklaşık 13.500 kişi yaşa-
maktadır. Kepez-Santral kentsel dönüşüm projesi ile birlikte Kepez ve Sant-
ral mahallelerindeki uzun yıllardır devam eden ve çözülemeyen mülkiyet 
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ve imar hakları çözülerek, bölgede yaşayanların tapu sahibi haline getiril-
mesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, sağlıksız yapılaşma sonucu oluşan olumsuz 
fiziksel koşullar ortadan kaldırılarak, eğitim alanları, sosyo-kültürel alanlar 
ve rekreasyon alanları oluşturarak proje alanının yaşanabilir bir kent me-
kanı haline getirilmesi de proje tara�arınca gerçekleştirilmesi hede�enen 
amaçlar arasındadır. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 
Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi AB Ufuk 2020 hibe programı kap-
samında yaklaşık 5 milyon Euro hibe almaya hak kazanmıştır. Kamu-Özel 
ortaklığı ile yürütülen projede 260 bin m2 yeşil alan tasarlanmıştır.  (URL 
1). Kentsel dönüşümün gerçekleşeceği Kepez-Santral mahalle sınırları Şe-
kil 1. de görülmektedir. Kentsel dönüşümün sürecinin yapım aşaması baş-
lamadan önceki mevcut mahalle dokusundan görüntü Şekil 2. de yer al-
maktadır. Kepez-Santral kentsel dönüşüm projesi için tasarlanan alandan 
3-boyutlu görüntü Şekil 3. de yer almaktadır.

Şekil 1.   Antalya, Kepez-Santral kentsel dönüşüm projesi mahalle sınırları. 
(Kaynak: URL 1)
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Şekil 2.   Kentsel dönüşüm projesi kapsamında alandaki mevcut yapıların yıkımı 
tamamlanmadan önceki görüntüsü. (Kaynak: URL 1)

Şekil 3.   Kepez-Santral kentsel dönüşüm projesi kapsamında tasarlanan alanın ve 
yapıların 3-boyutlu görüntüsü. (Kaynak: URL 1)

Anket sonucunda ortaya koyulan demografik bilgilere göre ve Tablo 
1’ de görüldüğü üzere; ilk etapta kentsel dönüşüm yapılacak olan bölgede 
hanede yaşayan kişi sayısı 5574’ tür. Bölgede yaşayanların %28 i çalışan, 
yaklaşık %22’si öğrencidir.

Tablo 1.   Bölgede Yaşayanların Demografik Bilgileri.

Hane Bilgileri

Yaşayan 
Kişi Adedi

Çalışan Kişi 
Adedi

Yaşayan 
öğrenci 
adedi

Diğer Kişi 
Adedi

5574 1499 1257 2818

 Yüzde Oran %100 %28 %22 %60
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Tablo 2. Mahalleyi Tercih Nedenleri.
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 %60  %40  %32  %20  %14  %12   %7 %12

Bölgede yaşayanların mahalleyi tercih etme nedenleri incelendiğinde 
Tablo 2’de görüldüğü gibi kişilerin çoğunlukla bu çevrede ev yapma imkanı 
bulmalarından kaynaklanmıştır (%60 oranında). Mahalleyi tercih nedenle-
ri olarak ankette sorulan seçeneklerin birden fazlasını seçme olanağı sunul-
duğundan ankete cevap verenlerin ikinci en yoğun seçeneği, %40 oranında 
mevcut çevrenin sakin ve temiz bulunmasıdır. Anket cevaplarında bir diğer 
yoğunluk %32 oranında akraba ve hemşerilere yakın olunması seçeneğinde 
toplanmıştır. Diğer bir deyişle mahalleye önce yerleşenler sonrasında akra-
ba ve hemşerilerini bu bölgeye çekmişlerdir.

Tablo 3. Komşuluk İlişkisi.

Komşuluk İlişkileri
İyi Kısmen İyi Pek Yoktur

%85 %13 %3

Komşuluk ilişkileri de sosyal boyut olarak ele alınmış ve ankette 
sorgulanmıştır. Mahallede yaşayan kişiler, komşuluk ilişkilerinin büyük bir 
oranda (%85) iyi olduğunu Tablo 3’de görüldüğü üzere ifade etmektedir.

Tablo 4. Şehir Merkezine Katılım.

Hangi Sıklıkla 
Mahalleden Çıkıldığı

Ayda Birkaç 
Kez Her gün Ha�ada 

Birkaç Kez
Ha�ada 
3-4 Kez

%33    %32 %24    %12

Yapılan ankette, kentsel dönüşüm projesi kapsamında sosyo-kültürel 
boyutun incelenmesi için gerekli soruların yer aldığı görülmüştür. Böl-
gede yaşayanların hangi sıklıkla mahalleden çıktığı, diğer bir deyişle şe-
hir merkezine ve şehre ne kadar katıldığı sorgulanmıştır. Buna göre Tablo 
4’te görüldüğü üzere bölgede yaşayanların neredeyse üçte biri (%32), her 
gün çeşitli nedenlerden dolayı şehir merkezini ziyaret etmektedir. Kişilerin 
%33’ünün ise ayda sadece birkaç kez mahalleden dışarı çıktığı, şehirle bağ-
lantı kurduğu görülmüştür. Anket yapılan kişilere ayrıca bölgede gerçekleş-
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tirilecek olan kentsel dönüşüm projesine dair bazı ifadeler de sunulmuş ve 
bunlara hangi oranda katılıp katılmadıkları sorgulanmıştır.

Katılımcılar tarafından, kentsel dönüşüm projesinin gerçekleştirilmesi 
durumunda mahallede sportif, sosyo-kültürel faaliyetlerin artacağı 
düşünülmekte, Tablo 5’de görüldüğü üzere bölgede yaşayanların büyük 
bir oranı (%42 + %29), mevcut alanda sosyo-kültürel faaliyetlerin yeterli 
seviyede olmadığını düşünmektedir. Yine ankete katılanların büyük bir 
oranı (yaklaşık %60), komşuluk ilişkilerinin yeni gerçekleştirilecek olan 
kentsel dönüşüm projesi ile artacağını düşünmektedir. Benzer şekilde 
yaklaşık %85 oranında yaşayan kişi, mahalleye kentsel dönüşüm projesi ile 
canlılık geleceği düşüncesindedir.

Tablo 5. Projede Sosyo-Kültürel Çevre.
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%42   %29 %11 %12 %6
Komşuluk İlişkileri                                 
Artacağı Düşüncesi %14 %27 %30 %21 %8

Mahalleye canlılık                                       
Geleceği Düşüncesi %5 %9  %14  %45 %26

Tablo 6. Kentsel Donatı Alanları.
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%97 %93  %82 %80 %76 %67 %65  %61 %61 %59

Bireylerin sosyal, kültürel, fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayan 
kentsel donatı alanlarının kentsel dönüşüm projesindeki varlığı da sorgu-
lanmıştır. Buna göre tablo 6’da yeni gerçekleştirilecek olan proje ile birlik-
te sağlık ocağı ve halk pazarına duyulan ihtiyaç %100’e yakındır. Bunların 
yanı sıra ibadethane, koşu ve yürüyüş yollarına bölgede yaşayanların yak-
laşık %80’i ihtiyaç duyduklarına hem fikirler. Sonrasında sportif ve kültürel 
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ihtiyaçlar da tablo 6’ da görüldüğü üzere çoktan seçmeli ifadeler arasında 
büyük bir oranda yeni gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm projesinde 
yer alması gerektiği düşünülmektedir. Gerçekleştirilecek olan kentsel dö-
nüşüm projesinde, halkın tüm bu istekleri dikkate alınarak sağlık yapıları, 
ibadethaneler, mahalle parkları, kültür merkezi, etkinlik alanı gibi yapılara 
yer verildiği görülmektedir. Yapılan anketlerde kentsel dönüşüm projele-
rinde ele alınması gereken bir diğer boyutta fiziksel, ekonomik boyutlardır. 
Anketlerle ilgili istatistiksel verilerde fiziksel boyutla ilgili soruların sonuç-
ları da aşağıdaki tablolarda görüldüğü gibi incelenmiştir.  

Tablo 7. Mahallede Yaşayanların Fiziksel Boyutla İlgili Sorunları.
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%78  %60 %53 %46 %45 %43  %8

Tablo 7’de görüldüğü üzere,  mahallede yaşayan kişilerle yapılan ankette 
mahallenin en önemli sorununun hangisi ya da hangileri olduğu soruldu-
ğunda, bölgede yaşayanların yaklaşık %80’ i mahallenin mevcut hali ile alt-
yapı sorunları olduğunda hem fikirler. Yine mahallenin yaklaşık %60’ı ula-
şım yollarının bakımsızlığından şikayetçi olmaktadır. Tüm bunların yanı sıra 
mahallede mevcut hali ile yeşil alan ve parkların yetersizliği, hali hazırdaki 
evlerin küçük ve kullanışsız olması, ayrıca en önemlisi binaların deprem riski 
taşıması, büyük bir oranda mahalleli için sorun teşkil etmektedir.

Tablo 8. Kentsel Dönüşüm Projesinin Gürültü ve Konfor Sağlaması.

Proje ile birlikte                                        
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Kirliliğin Azalacağı Ke
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%9 %18 %21 %18 %16
Proje ile Birlikte Daha    

Konforlu Evler Daha iyi     
Sosyal Ortam

%5 %6 %14 %45 %30

Anketlerde yer alan diğer fiziksel boyut ile ilgili sorular kentsel dönüşüm 
projesinin gerçekleştirilmesi durumunda bölgede yaşayanlara sağlayacağı 
faydalar üzerine kurgulanmıştır. Tablo 8’de görüldüğü üzere kentsel 
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dönüşüm projesinin gerçekleştirilmesi ile birlikte, yaklaşık  %55 oranında 
katılımcı mahallede gürültü ve kirliliğin azalacağını düşünmektedir. 
Kentsel dönüşüm projesi ile tasarlanan konutlarla birlikte daha konforlu ve 
daha iyi bir sosyal ortamın oluşacağına katılımcıların %90’ı inanmaktadır.

Tablo 9. Projede Daire Büyüklükleri.

Konut Dairelerin                        
Alanlarının Bölünmesi 

Konusunda

Odalar Büyük              
Oda Sayısı Az

Odalar Küçük              
Oda Sayısı Çok

%81 %19

Hak Edilecek Daire           
Sayısı

Küçük İki Daire Büyük Tek Daire
%52 %48

Ankete katılan kişilere proje kapsamında tasarlanacak olan konut tipleri 
hakkında bilgi verilmek suretiyle hak edecekleri daireler hakkında düşün-
celeri de ölçülmüştür. Tablo 9’da görüldüğü üzere konut alanlarının hak 
sahiplerine bölüştürülmesi konusunda katılımcıların %80’ den fazlası oda 
sayısının az olabileceğini fakat odaların m² olarak büyük olması gerektiği 
beklentisindedir. %19’luk kısım ise odalar m² olarak küçük olabilir, oda sa-
yısının çokluğu daha önemlidir düşüncesindedir. Hak edilecek daire sayısı 
açısından ise katılımcılar hemen hemen ikiye bölünmekte, %52’si küçük iki 
daire talep ederken diğer kısım ise büyük tek dairesi olmasın gerektiğini 
düşünmektedir.

Tablo 10. Konut Özellikleri ve Ulaşım tipi.

Satış Değerini Artıracak   
Özellik Tercihi 

veya Standart Daire 
Büyüklüğü

Standart         
Daire      

Büyüklüğü

Güneş       
Paneli Akıllı Ev Su ve Atıkların              

Geri Dönüşümü

%63 %44  %40 %31

İstenilen Ulaşım Tipleri Otobüs Tramvay Özel Araç Bisiklet Yolu
%88 %86 %67 %65

Anket yapılan kişilere gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm proje-
sinde tasarlanacak olan konut özellikleri ve ulaşım tipleri konusunda da 
sorular sorulmuştur. Tablo 10’da görüldüğü üzere çoktan seçmeli sorular 
arasında yer alan standart daire büyüklüğü %63 oranında tercih edilmiştir. 
Konutun Satış değerini artıracak olan diğer özelliklerden; enerji korunumu 
sağlanması için gerekli güneş panelleri ve akıllı ev seçenekleri %44 ve %40 
oranlarında tercih sebebi olarak daire büyüklüğü seçeneğinin gerisinde 
kalmaktadır. Katılımcılar tarafından projede gerçekleştirilmesi beklenen 
ulaşım tipleri sorgulandığında ise; toplu ulaşım araçlarına yönelik beklen-
tinin özel araçtan çok daha fazla olduğu tabloda görülmektedir. Gerçekleş-
tirilecek olan kentsel dönüşüm projesinde, otobüs duraklarına, özel araç ve 
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bisiklet yollarına uygun alanlar bulunması ve bölgeye tramvay ile ulaşım 
sağlanabiliyor olması, kişilerin bu isteklerine yanıt verebilmektedir. 

Tablo 11. Yeşil Alan Dağılımı ve İstenen Yapı Tipi.

Yeşil Alanların            
Dağılımı

Sayısı Az ama Büyük           
Mahalle Parkı

Küçük ve Sayısı          
Çok Parklar Diğer

%69 %36 %3
Yaşamak                 
İstenilen                        
Yapı Tipi

Site Bağımsız Bina

%63 %38

Anket yapılan kişilere yeşil alanların dağılımı ile ilgili beklentisi ve ya-
şamak istedikleri yapıyla ilgili tipoloji istekleri sorgulanmıştır. Ankete katı-
lanların yaklaşık %70’i sayısı az ama büyük mahalle parkları talep etmekte; 
diğer kısım ise boyut açısından küçük, sayısı daha büyük parklar olması 
gerektiği düşüncesindedir. Planlanan projede yer yer küçüklü büyüklü yeşil 
alanlara ve mahalle parklarına yer verildiği görülmektedir. Ayrıca tabloda 
da görüldüğü üzere katılımcıların çoğunluğu site içerisinde yaşam sürdür-
meyi talep etmektedir (%63). Bağımsız tekil binada yaşamak isteme oranı-
na verilen yanıt ise %38 civarındadır.

SONUÇ

II. Dünya Savaşı sonrası gerek yıkılan konutların yerine yenilerinin 
hızlıca inşa edilmesi, gerekse çeşitli nedenlerden dolayı bölgesel veya 
kentsel dönüşümlerin gerekliliği bütün dünyada farklı coğrafyalarda 
gözlemlenmiştir. Araştırma kapsamında Antalya Kepez-Santral Mahalleleri 
Kentsel Dönüşüm projesi örneği vaka etüdü olarak ele alınmış ve kentsel 
dönüşümün projelendirme süreci öncesinde yapılan araştırmanın sonuçları 
değerlendirilmiştir. Çok boyutlu bir olgu olan kentsel dönüşüm sürecinde yer 
alan boyutların bu projede nasıl ele alındığı incelenmiştir. Kentsel dönüşüm 
süreci için gerekli olan hangi boyutların proje kapsamında ele alındığı bu 
çerçevede incelenmiştir. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan anketlerin 
sonucunda ortaya çıkan verilere göre, kentsel dönüşüm sürecinin sosyo-
kültürel boyutları ağırlıklı olarak anket sonuçlarında yer almaktadır. Bunun 
yanı sıra fiziksel ve ekonomik boyutlarla ilgili sonuçlarda bulgulanmıştır. 
Kentsel dönüşüm sürecinin yönetsel boyutuyla ilgili olarak tara�ar 
arasındaki iletişimin nasıl sağlandığına yönelik bir ifadenin sorgulandığı 
gözlemlenmiştir. Anket sonuçlarından elde edilen verilere göre çoğunlukla 
Antalya Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm ofisinden ve Büyükşehir 
Belediyesi yetkililerin açıklamalarından bilgi edindikleri anlaşılmıştır.
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Sonuç olarak gerek ülkemizde gerekse diğer pek çok ülkede kar amacı 
gütmeden alt gelir grupları için kentsel dönüşüm konut projeleri üreten 
çeşitli yönetsel gruplar bulunmaktadır. Araştırma sonucunda kentsel prob-
lemlerin çözümünü amaçlayan ve kentsel dönüşümün birbiriyle örtüşen, 
birbirlerini etkileyen farklı boyutları olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla kent-
sel dönüşüm projelerinin fiziksel, ekonomik, sosyo-kültürel ve yönetsel 
açılardan tüm tara�arın beklentilerini karşılayacak dengeli bir yapıda ol-
ması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Kentsel dönüşüm uygulamalarında fiziksel, sosyal ve ekonomik açıdan 
sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturulabilmesi için öncelikle sürece ka-
tılacak tüm paydaşların yer aldığı bütünsel bir örgütlenme biçimi oluştu-
rulmalıdır. Kentsel dönüşüm projeleri aynı zamanda, biyolojik çeşitliliği ve 
ekosistemi yok etmeyecek, sürdürülebilir enerji kaynaklarını desteleyecek 
ve doğal çevre üzerinde yapılaşmaya izin vermeyecek tasarım politikaları 
yürütmelidir. Öte yandan, sosyal ve ekonomik boyutların göz ardı edilme-
mesi ve özellikle alt gelir gruplarının yaşadığı bölgelerde toplumu dışlama-
yan, yerinden etmeyen, onların fiziksel ve sosyo-ekonomik açılardan daha 
iyi şartlarda yasamasını sağlayacak konut projeleri üretilmelidir.
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YEREL KİMLİK KODLARI İLE SOKAK  ÖLÇEĞİNDE BİR 
KENT OKUMASI: KOCAELİ KAPANCA SOKAK ÖRNEĞİ

AN URBAN STUDY  WITH LOCAL IDENTİTY CODES ON 
STREET DIMENSION: SAMPLE OF KOCAELİ KAPANCA 

STREET

Sonay AYYILDIZ1, Filiz ERTÜRK2

ÖZET

Günümüzde dünya nüfusunun önemli bir kısmı kentlerde yaşamaktadır. An-
cak teknolojik gelişmeler, hızlı nüfus artışı, göç, kapitalizm ve küreselleşme gibi ne-
denlerden ötürü hızlı büyümek zorunda kalan bu kentler, üzerinde bulunduğu coğ-
rafya ile ilişki kuramadan oluşmaktadır. Aynı zamanda çeşitli bölgelerden gelen ve 
çeşitli kültür veya sosyal yapıya sahip olan toplumlara da ev sahipliği yapmaktadır-
lar. Karşı karşıya oldukları bu çeşitlilik ve dünya üzerinde değişen hız kavramı, artık 
daha genele hitap etmek zorunda kalan kentlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 
Küreselleşmenin de etkisiyle aynılaşmaya başlayan kentler, insanoğlunun yaşadığı 
yere bağlanmasına ve kendini oraya ait hissetmesine olanak vermemektedir. 

Kentler tarihsel katmanlardan oluşur. Farklı dönemler incelendiğinde bu tarih-
sel katmanlar aracılığı ile toplumun sahip olduğu kültürle oluşturduğu yapılı çev-
resi ve bu yapılı çevrenin üzerinde bulunduğu yer ile kurduğu ilişki hakkında bil-
gilere ulaşmak mümkündür. Geleneksel konutlar da her toplumun farklı kültürel 
değerlerine bağlı olarak oluşmuştur. Geleneksel konutlarda bulunan bazı mekân-
lar, zamana bağlı olarak ya tamamen yok olmuş ya da günümüzde kullanılamaz 
hale gelmiştir. Bu bağlamda çalışmanın amacı; öncelikle kentin sahip olduğu farklı 
tarihsel katmanları yok olmadan kayıt altına alarak yerel kimlik kodlarını üretme-
ye yönelik bir yöntem geliştirmektir. Bu amaçla, Kocaeli kentinin tarihi katmala-
rından birisi olan, 19.yüzyıl sonu ve 20.yüzyıl başlarındaki geç Osmanlı Dönemi-
ne ait geleneksel tescilli 10 konutun bulunduğu ve özgünlüğünü günümüzde hala 
koruyan ender yerlerden biri olan Kapanca Sokak çalışma alanı olarak seçilmiştir.

Bu çalışmada, yukarıda bahsedilen sorunsal ve amaçlardan yola çıkarak, ya-
pılan analizler sonucu kente dair kimlik kodları üretilmiştir. Üretilen bu kodların 
günümüzde ve gelecekte yapılacak olan planlama çalışmalarına ve kentin yapılaş-
masına yön veren mevzuat ve yapılaşma aktörlerine yol göstermesi beklenmekte-
dir. Bu çalışma ile kente dair farklılıklar ortaya koyulmuş, kentin kimlik değerine 
katkıda bulunulmuş ve kültürel süreklilik sağlanmış olacaktır.
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ABSTRACT

Today, an important part of the world population lives in the cities. However, 
the cities which must grow fast because of the technological improvements, rapid 
population increase, migration, capitalism and globalization, are founded without 
a relation with the geography which they are on. At the same time, they host to 
the nations which come from di�erent regions and have various cultural or social 
structures. �is variety and the changing speed concept which they are facing 
causes the cities which must address to more general to appear. �e cities, which 
start to be similar, with also the e�ect of globalization don’t allow the people to 
attach the place they live in and to feel them belong to these places.  

Cities are formed from historical layers. When di�erent periods are examined, 
it is possible to reach out the information about the relation with the built 
environment created with the society’s owned culture and the location where the 
built environment is through these historical layers. Traditional houses are formed 
depending on the society’s di�erent cultural values. Some places in the traditional 
houses have disappeared completely or have become useless time-dependently. In 
this concept, the aim of the study is firstly to develop a method to create identity 
codes by registering the di�erent historical layers owned by the city before they 
disappear. With this purpose, Kapanca Street, which is one of the rare places still 
protecting the authenticity and has 12 traditional registered houses belonging 
to the late Ottoman Period in the end of 19th century and the beginning of 20th 
century and which is one of the historical layers of Kocaeli city, has been chosen 
as study area. 

Based upon aforesaid research question and aims, identity codes about the 
city have been created as a result of the analysis conducted. �ese created codes 
have been expected to lead the regulations and structuring actors which lead to 
the planning studies to be done now and in the future and to the city structuring. 
With this study, di�erences about the city will have been stated, the city identity 
value will have been contributed and cultural continuity will have been provided. 

Keywords: City Identity, Culture, Traditional Houses, Kapanca Street, Identity 
Codes

GİRİŞ
Günümüzde dünya nüfusunun önemli bir kısmı kentlerde yaşamaktadır. 

Ancak teknolojik gelişmeler, hızlı nüfus artışı, göç, kapitalizm ve küreselleşme 
gibi nedenlerden ötürü hızlı büyümek zorunda kalan bu kentler, geçmişte ol-
duğu gibi üzerinde bulunduğu coğrafya ile ilişki kuramadan oluşmaktadırlar. 
Aynı zamanda çeşitli bölgelerden gelen ve belli bir kültürel veya sosyal yapıya 
sahip olmayan toplumlara da ev sahipliği yapmaktadırlar. Karşı karşıya olduk-
ları bu çeşitlilik ve dünya üzerinde değişen hız kavramı artık daha genele hitap 
etmek zorunda kalan kentlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Küreselleş-
menin de etkisiyle aynılaşmaya başlayan kentler, insanoğlunun yaşadığı yere 
bağlanmasına, kendini oraya ait hissetmesine olanak vermemektedir. 
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“Kent için önemli olan değerler; idealler, imgeler, şemalar, anlamlar ve 
benzeri şeylerle ifade edilir. Bu da karşılığında belirli normları, standartları, 
kuralları vb. ortaya çıkarır. Bunlar çevrelerin gelişmesinde önemli bir rol oy-
nar. Yaşam tarzlarını değerler kadar bunlar da oluşturur” (Rapoport, 2004). 
Kentin sahip olduğu kültürel ve doğal değerler, kent kimliğini şekillendirirler. 
Kent kimliğinin oluşması için, bu değerlerin sürekliliğinin sağlanması, ken-
tin geçmişinden gelen mesajları geleceğe aktaran maddi ve manevi değer-
lerin korunması gereklidir (Birol, 2007).  Kent kimliğini oluşturan bileşen-
lerden birisi olan yapılar, aynı zamanda bulundukları dönemin toplumsal, 
siyasi, kültürel ve ekonomik dönemlerine ışık tutmaları sayesinde bir diğer 
bileşen olan beşeri bileşenlere de ışık tutarlar. Kentler de geçmişlerinin katkı-
sıyla kimlik sahibidirler. Çünkü kentsel kimlik bir kenti diğerlerinden ayıran, 
o kente özgü olan farklılıklar bütünüdür. Kentlerin sahip olduğu yapılar geç-
mişten bugüne o kentte yaşayan toplumun anıları ile daha da anlam kazanır 
ve toplumsal bellekte yer eder. Bu nedenle bu yapıların korunarak gelecek 
nesillere aktarılması ve sürdürülebilir kimliğin sağlanması gereklidir. 

Kent tarihsel katmanlardan oluşur. Farklı dönemler incelendiğinde bu 
tarihsel katmanlar aracılığı ile toplumunun sahip olduğu kültürle oluştur-
duğu yapılı çevresi ve bu yapılı çevrenin üzerinde bulunduğu yer ile kur-
duğu ilişki hakkında bilgilere ulaşmak mümkündür. Kentin her katmanı 
kendi içinde tutarlı birçok farklı “kod” barındırır. Bu katmanları anlam-
landırırken de, katmanların bu kodlarla bütünleşik olarak yapılandıklarını 
görürüz. Bir kente ait kodlar, bize ait olduğu katman hakkında bilgiler veya 
ipuçları verir. Bu nedenle kentin geçmişinden gelen izleri sürmek o kentin 
farklılıklarını ortaya çıkarmada yardımcı olacak önemli veriler sunacaktır.

Yapılar, yaşam biçimlerinin, toplumdaki sosyal, kültürel ve ekonomik 
ilişkilerin mekâna yansımasıdır. Bu nedenle, özgün oluşumları, yapıldıkları 
dönemin anlayışından kaynaklanır ve bu nedenledir ki belge değerleri var-
dır. Özellikle taşınmaz kültür varlıklarının oluşturduğu kültürel miras, geç-
miş yaşamla ilgili bilgileri bize aktaran en somut ve en anlatımlı belgelerin 
başında gelir. Bizden önceki nesillerin yaşam biçimleri, ilişkileri, estetik an-
layışları, yapı ve süsleme sanatında ulaştıkları düzey v.b. gibi birçok önemli 
bilgi ancak yapılar aracılığı ile alınabilir. Bu bağlamda, geçmişi öğrenmek, 
deneyimlerinden yararlanmak, gelecek için örnek almak, bir belge olarak 
gelecek nesillere aktarmak gibi birçok nedene dayalı olarak geçmişin bu “ta-
nıkları”nın korunmaları gerekmektedir (Madran ve Özgönül, 2005). Gü-
nümüze kadar varlığını koruyabilmiş geleneksel kent dokuları ve konutlar 
ise “kültür mirası” nitelikleri ile önem taşımaktadır. Bunların korunması, 
gelecek nesiller açısından tarih bilincinin oluşması ve kültürel sürekliliğin 
sağlanması için kaçınılmazdır (Kutlusan ve Tütengil, 2003). 

Binalar cepheleriyle, inşa edildiği zamanki kültürel durumu belirtir; dü-
zen ve düzenleme ölçütlerini açıklar, süsleme ve dekorasyondaki ustalığı 
gösterir ve aynı zamanda içinde yaşayanlar ve ait oldukları toplum hakkında 
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bilgi verir. Bir mimari yapı, taşıdığı işaretler yoluyla çevreyle iletişim kurar. 
Bu nedenle binalar, tasarımsal bir kompozisyondan öte kentli tarafından an-
lamlandırılır ve bu anlamlar itibariyle bir kentin dilini oluşturmaktadır (Mert 
ve Ertürk, 2017).

Geleneksel konutlar ise her toplumun farklı kültürel değerlerine bağlı ola-
rak oluşmuştur. Geleneksel konutlarda bulunan bazı mekânlar zamana bağlı 
olarak ya tamamen yok olmuş ya da günümüzde kullanılamaz hale gelmiştir. 
Bu tip mekânlardan bir kısmı yerlerini yeni adlarla anılan eşdeğerlerine bı-
rakırken, buna karşın bazı mekanlar sosyal ve teknolojik gelişmelere ihtiyaç 
duyarak günümüz koşullarına ayak uydurmuştur. 

1960’lı yıllara kadar sahip olduğu tarım kenti özelliğini yitirip, son 50 yıl-
dır sanayi kenti kimliği ön plana çıkmış olan Kocaeli’de de benzer sorunlar 
gözlenebilmektedir. Bu nedenlerle yerel benzerliklerin ortaya çıkarılmasının 
önemi çok büyüktür. Yerel kimlik kodlarını analiz ederek elde edilen bu veri-
ler sayesinde geçmişin izleri, devam etmekte olan yapılaşmanın ve geleceğin 
yol gösterici ışığı olacaktır. 

Kocaeli Kentsel Sit Alanı içinde yer alan Kapanca Sokak, 100 yıldır adı 
değişmeden özgün kimliğini koruyabilen ender mekânlardan biridir. Bu ne-
denle Kocaeli’nin tarihi kimliğinde önemli bir yer teşkil eden, yüzyılı aşkın 
tarihi geçmişe sahip olan ve özgünlüğünü günümüzde de koruyan Kapanca 
sokağının taşıdığı değerlerin geleceğe iletilebilmesi, kültürel sürekliliğin sağ-
lanabilmesi için kayıt altına alınması gerekliliği düşünülmektedir. 

Bu bağlamda çalışmanın amacı; öncelikle kentin sahip olduğu farklı ta-
rihsel katmanları yok olmadan kayıt altına alarak yerel kimlik kodlarını üret-
meye yönelik bir yöntem geliştirmektir. Çalışmada, Kocaeli kentinin tarihi 
katmalarından birisi olan 19.yüzyıl sonu ve 20.yüzyıl başlarına ait geleneksel 
tescilli 10 konutun bulunduğu Kapanca Sokakta yapılı çevre analiz edilmiş ve 
sonucunda kente dair kimlik kodları üretilmiştir. 

Kapanca Sokak Konutlarının Yerel Kimlik Kodları
Bu makalede, Kocaeli ilinin merkez ilçesi olan İzmit’te, Kentsel Sit Alanı 

içerisinde, Akçakoca Mahallesi’nde yer alan, kentin tarihi kimliğinde önemli 
bir yer teşkil eden, yüzyılı aşkın tarihi geçmişe sahip olan ve 19.y.y dan 10 
adet Geleneksel Türk evine ev sahipliği yapan Kapanca Sokak çalışma alanı 
olarak seçilmiştir. Özgünlüğünü günümüzde de koruyan ve yerel kimliğin 
izlerinin sürülebileceği ender yerleşimlerinden biri olan bu sokakta, günü-
müzde okul olarak kullanılan eski bir kilise, bir çeşme ve bir sarnıç bulun-
maktadır. 1920’lerde Kapancı Sokak olarak bilinen bu sokak ismini, Kapan 
işi yapan kimselerden almıştır. Kapan, Osmanlı kentlerinde, yiyecek mad-
delerinin satıldığı, fiyatlandırma ve pazarlama işlemlerinin yapıldığı haldir. 
Ancak daha sonraları konuşma dilindeki değişmeyle Kapanca Sokak olarak 
anılmış ve günümüze kadar bu şekilde gelmiştir (Ertürk ve Mert, 2016).
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Şekil 1. Kocaeli Kentsel Sit Alanı, Kapanca Sokağın Akçakoca Mahallesi 
İçindeki Yeri ve İncelenen Tescilli Konutlar (İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü Arşivi).

Şekil 2. Kapanca Sokağın 2003 Yılındaki Durumu
(Sonay Ayyıldız, 2003)

Adı geçen konutlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından verilen envanter numaraları (E4, 
E5, E6,…vb. gibi) ile gösterilmiştir. Her bir konuta ilişkin “envanter numa-
rası, yapı-arsa-sokak ilişkisi, parsele göre konumu, çatı örtüsü tipi, kat türü, 
konumuna göre ana girişi ve giriş sayısı, plan tipleri, fotoğra�arı, cephe do-
lu-boş oranları, girinti-çıkıntıları, cephe kaplama malzemesi, pencere tipi, 
ana giriş kapısı tipi gibi özellikleri incelenmiştir. 
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Şekil 3. 4 Envanter Nolu Konut

4  Envanter nolu konut; hem sokak hem tek yan sınıra dayalı, beşik çatı-
lı, zemin üstü iki katlı, ana girişi sokaktan ve bir girişlidir. Zemin, birinci ve 
ikinci katı dış sofalıdır. Sokak cephesinde ikinci katta girinti-çıkıntı bulun-
makta, yüzeyler bütün katlarda sıvalı ve boyalıdır. P1 ve P2 tipinde kanatlı 
pencereleri ve K1 tipinde tek kanatlı kapısı bulunmaktadır (Şekil 3).

Şekil 4. 5 Envanter Nolu Konut

5 Envanter nolu konut; tek yan sınıra dayalı, kırma-oturtma çatılı, 
bodrum üstü iki katlı, ana girişi bahçeden ve iki girişlidir. Zemin ve birinci 
katı iç sofalıdır. Sokak cephesinde birinci katta girinti-çıkıntı bulunmakta, 
bodrum kat taş, zemin ve birinci kat ahşaptır. P3 ve P4 tipinde giyotin 
pencereleri ve K2 tipinde çi� kanatlı kapısı bulunmaktadır (Şekil 4).
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Şekil 5. 6 Envanter Nolu Konut

6 Envanter nolu konut; tek yan sınıra dayalı, yarım kırma çatılı, 
bodrum üstü iki katlı, ana girişi bahçeden ve iki girişlidir. Zemin ve birinci 
katı iç sofalıdır. Sokak cephesinde zemin ve birinci katta girinti-çıkıntı 
bulunmakta, bodrum kat taş, zemin ve birinci kat ahşaptır. P3 ve P4 tipinde 
giyotin pencereleri ve K2 tipinde çi� kanatlı kapısı bulunmaktadır (Şekil 5).

Şekil 6. 7 Envanter Nolu Konut

7 Envanter nolu konut; hem sokak hem tek yan sınıra dayalı, kırma-o-
turtma çatılı, bodrum üstü iki katlı, ana girişi bahçeden ve iki girişlidir. Ze-
min ve birinci katı iç sofalıdır. Sokak cephesinde birinci katta girinti-çıkıntı 
bulunmakta, bodrum kat taş, zemin ve birinci kat ahşaptır. P3 ve P5 tipinde 
giyotin pencereleri ve K3 tipinde tek kanatlı kapısı bulunmaktadır (Şekil 6).
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Şekil 7. 8 Envanter Nolu Konut

8 Envanter nolu konut; hem sokak hem tek yan sınıra dayalı, kırma-o-
turtma çatılı, zemin üstü iki katlı, ana girişi sokaktan ve dört girişlidir. Ze-
min, birinci ve ikinci katı iç sofalıdır. Sokak cephesinde ikinci katta girin-
ti-çıkıntı bulunmakta, zemin kat taş, birinci ve ikinci kat ahşaptır. P1, P6 ve 
P7 tipinde kanatlı pencereleri ve K4 tipinde çi� kanatlı kapısı bulunmak-
tadır (Şekil 7).

Şekil 8. 9 Envanter Nolu Konut

9  Envanter nolu konut; sadece sokağa dayalı, kırma-oturtma çatılı, bod-
rum üstü iki katlı, ana girişi sokaktan ve üç girişlidir. Bodrum ve birinci 
katı dış sofalı; zemin katı ise iç sofalıdır. Sokak cephesinde birinci katta 
girinti-çıkıntı bulunmakta, bodrum kat taş, zemin ve birinci kat ahşaptır. 
P3 tipinde giyotin, P6 tipinde kanatlı pencereleri ve K5 tipinde çi� kanatlı 
kapısı bulunmaktadır (Şekil 8).
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Şekil 9. 10 Envanter Nolu Konut

10 Envanter nolu konut; hem sokak hem tek yan sınıra dayalı, kır-
ma-oturtma çatılı, zemin üstü iki katlı, ana girişi sokaktan ve iki girişli-
dir. Zemin, birinci ve ikinci katı iç sofalıdır. Sokak cephesinde ikinci katta 
girinti-çıkıntı bulunmakta, zemin ve birinci kat tuğla dolgulu, ikinci kat 
ise ahşaptır. P8 ve P9 tipinde kanatlı pencereleri ve K6 tipinde çi� kanatlı 
kapısı bulunmaktadır (Şekil 9).

Şekil 10. 11 Envanter Nolu Konut

11 Envanter nolu konut; hem sokağa dayalı hem de bütün parseli 
kaplamakta, yarım kırma çatılı, zemin üstü üç katlı, ana girişi sokaktan 
ve üç girişlidir. Zemin, birinci, ikinci ve üçüncü katı iç sofalıdır. Sokak 
cephesinde ikinci katta girinti-çıkıntı bulunmakta, zemin kat taş, birinci, 
ikinci ve üçüncü kat ahşaptır. P3 tipinde giyotin penceresi,  K3 tipinde tek 
kanatlı kapısı ve K6 tipinde çi� kanatlı kapısı bulunmaktadır  (Şekil 10).
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Şekil 11. 12 Envanter Nolu Konut

12 Envanter nolu konut; hem sokak hem de hem de iki yan sınıra dayalı, 
beşik çatılı, zemin üstü iki katlı, ana girişi sokaktan ve üç girişlidir. Zemin, 
birinci ve ikinci katı iç sofalıdır. Sokak cephesinde ikinci katta girinti-
çıkıntı bulunmakta, zemin, birinci ve ikinci kat ahşaptır. P3 tipinde giyotin 
penceresi, P10 tipinde kanatlı penceresi, K3 tipinde tek kanatlı kapısı ve K6 
tipinde çi� kanatlı kapısı bulunmaktadır (Şekil 11).

Şekil 12. 13 Envanter Nolu Konut

13 Envanter nolu konut; sadece sokağa dayalı, kırma-oturtma çatılı, 
zemin üstü iki katlı, ana girişi bahçeden ve üç girişlidir. Zemin, birinci 
ve ikinci katı iç sofalıdır. Sokak cephesinde bütün katlarda girinti-çıkıntı 
bulunmakta, zemin kat taş, birinci ve ikinci kat ahşaptır. P3 tipinde giyotin 
penceresi, P11 ve P12 tipinde kanatlı pencereleri, K7 ve K8 tipinde tek 
kanatlı kapıları bulunmaktadır (Şekil 12).
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SONUÇ YERİNE

Bu çalışmada yapılan analizler sonucu elde edilen bulgularla kente dair 
kimlik kodları üretilmiştir. Bu kimlik kodları (Tablo 1) ise doğal çevre ve 
sosyal çevre hakkında ipuçları vermiştir. 

Konutların çoğu parsele ve sokağa dayalı yerleşmiştir. Çoğunlukla kul-
lanılan bu yerleşim seçimi sayesinde sokak dokuları oluşmuştur. Konutla-
rın çoğunun sokağa dayalı olması ve ana girişlerinin de sokaktan olması; 
komşuluk ilişkilerinin ve konut ile sokak arasındaki bağların kuvvetli oldu-
ğunu düşündürmektedir.

Konutların çoğunun kırma çatılı oluşu nedeni ile, İzmit’in yağışlı olan 
iklim koşullarının dikkate alınarak yapıldığını ve Geleneksel Türk Evi özel-
liklerini de taşıdığını söylemek mümkündür. Ahşap oturtma çatı ve kiremit 
kullanımı, yöresel malzeme kullanımının yaygın olduğunun göstergesidir. 

Konutlar çoğunlukla üç katlıdır ve sokak dokusunun eğimli oluşu ne-
deni ile bazı konutlarda bodrum kat kullanımı kaçınılmaz olmuştur. Ço-
ğunlukla zemin üstü iki kat şeklinde yapılmış yapılar bulunulan bölgenin 
deprem bölgesi olması sebebiyle dayanıklı tasarımlar yapıldığının bir ka-
nıtıdır. Aynı zamanda içinde barınan insanların doğa ile iç içe yaşamayı 
tercih eden, bahçe ile ilişkisini sürdüren bir topluma ait olduklarının gös-
tergesidir.

Konutların çoğunun iç sofalı oluşu,  Geleneksel İzmit Konutları karak-
terini taşıdığının bir kanıtıdır  (Ayyıldız v.d., 2011). İç sofalı plan tipindeki 
konutların sayısının fazla olması, konutlarda yaşayan bireylerin genellikle 
toplanma mekanı olarak bu alanı kullandıklarının ve aile bireyleri arasın-
daki ilişkinin öneminin göstergesidir.

Eğimli bir arazide konumlanmasından dolayı yapıların çoğunda bod-
rum kat mevcut olup, bodrum ve zemin katlarda taş kullanılmıştır. Yapım 
sistemleri taş, ahşap ve ahşap karkas tuğla dolgu duvar şeklindedir. Bina-
ların sağlam zemine oturmaları amacıyla yapılan yığma sistem bölgenin 
deprem bölgesi olmasının göstergelerinden birisidir. Üst katlarda hafif ve 
klimatik ahşap malzemenin çoğunlukla kullanılması ise bölgede kolayca 
ulaşılabilen bir malzeme olduğunun bir bildirimidir.

Çıkmaların çoğunluğu Geleneksel Türk Evi’nde önemli bir yeri olan 
cumbalar şeklindedir. Çoğunlukla ikinci katlarda yapılan cumbalar, evler-
deki sosyal yaşamın ve komşuluk ilişkilerinin göstergesidir. Aynı zamanda 
cumbaların çoğu, körfez manzarasına yönelmiştir.

Çoğunlukla çi� kanatlı ahşap kapı kullanımı, konut içinde yaşayan birey 
sayısının çokluğunun, dış dünya ile bağın güçlü olduğunun ve aynı zaman-
da misafirperverliğin göstergesidir.
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Ahşap giyotin pencere kullanımının çok olması, Geleneksel Türk Evi’nin 
iç mekânlarında pencere önünde konumlanan sedir düzeninden kaynak-
lanmaktadır. Aynı zamanda bu pencere tipi, hava giriş-çıkışının kontrol 
altına alınmasına da yardımcıdır.

Yapım sistemleri, iklim ve mahremiyet nedeniyle Geleneksel Türk 
Evi’ndeki küçük pencere ve kapı oranları bu konutlarda da mevcuttur. Do-
layısıyla boşluk oranı düşüktür. Cephelerdeki boşluk oranlarının bu sevi-
yede olması toplumsal düzende mahremiyet konusunun ne denli önemli 
olduğunun göstergesidir. Ayrıca iklimsel nedenlerden ötürü ve konutlarda 
ısınma sisteminin de olmadığı düşünülerek bu şekilde bir tasarım yapıldığı 
düşünülebilir.

Hem sokak hem 
tek yan sınıra 

dayalı

Kırma-oturtma 
çatı

Zemin üstü iki 
kat

İç sofalı plan

Zemin katları taş, 
birinci

İkinci katı 
cumbalı

K6 tipi kapı P3 tipi pencere

Tablo 1. Konutların mimari özelliklerine ait 
yerel kimlik kodları

Her dönem kendi içinde ayrı bir yaşam şekli barındırır. Topluma ait 
bu özellikler içinde yaşanılan yapılara özellikle de konut mekânlarına 
yansır. Çünkü mekânlar, toplumun yaşam şekline, sosyolojik ve ekonomik 
durumuna, geleneklerine dolayısıyla kültürüne göre şekillenir. Bu nedenle 
herhangi bir döneme ait yapılı bir çevre incelendiğinde, o döneme ait 
yaşam şekli hakkında bilgiye ulaşmak mümkündür. Bu bilgiye ulaşmanın 
yolu ise yapının veya yapılı çevrenin analizi sonucu ulaşılacak “yerel 
kimlik kodları” nı ortaya çıkarmaktır. Yapılı çevre üzerinden okunacak 
kimlik kodları sayesinde hem sosyal çevre hem de doğal çevre kodlarına 
ulaşılacak ve o döneme ait yaşam şekli dolayısıyla kültürel durum hakkında 
bilgi sahibi olunacaktır. Kimlik kodları arasındaki ilişkileri ortaya koymak 
kültürel sürekliliğin sağlanmasında en önemli yol göstericilerden birisidir.



Mimarlık Çalışmaları 151

Yapılı çevre üzerinden elde edilen yerel kimlik kodları sayesinde, ken-
te dair farklılıklar ortaya koyulmuş, yapıldıkları döneme ait sosyo-kültürel 
yapı ve toplumun doğal çevre ile kurduğu ilişki hakkında bulgulara ulaşıl-
mıştır. Bu kodların, günümüzde ve gelecekte yapılacak olan planlama çalış-
malarına, kentin yapılaşmasına yön veren mevzuat ve yapılaşma aktörleri-
ne yol göstermesi ve benzeri çalışmalara rehberlik etmesi beklenmektedir. 
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MİMARİDE VE SANATTA 
MOZAİK 

MOSAIC IN ARCHITECTURE AND ART FROM PAST TO 
PRESENT

Sibel ONAT HATTAP1

ÖZET

M.Ö. 4000 yıllarında hayatımıza giren mozaik,  günümüzde yer döşemesi, ha-
vuz kaplaması, kubbe içleri, narteks içleri, tavanlarda, duvarlarda pek çok alan-
da kullanılmıştır. Çoğu sanat amacıyla olmakla birlikte bir Frescoya göre (duvar 
resmine) göre çok daha kalıcı olduğu için yüzyıllarca tercih edilmiştir. Geleneksel 
mimarimizde çok fazla rastlamadığımız mozaiğe antik dönemden itibaren özel-
likle Roma ve Bizans sanatında çok fazla rastlanmaktadır ve ülkemiz kültür varlığı 
olarak çok değerli mozaiklere sahiptir.

Günümüzde mozaik kullanımı tekrar gündeme gelmiştir ve mimaride daha 
fazla önem kazanmıştır. Alışveriş merkezleri,  oteller de, konutlarda döşeme mal-
zemesi olarak, havuzlarda, ıslak hacimlerde duvar ve yer döşemesi olarak kulla-
nılmaktadır, ayrıca mozaik sanat eseri olarak da hala tercih edilmektedir. Çoğu 
mozaik sanatçısı yeni yorumlar katarak mobilyada, heykel veya tablo olarak Mo-
zaik sanatını icra etmektedir. Mozaik sanatı hak ettiği ilgiyi yeniden kazanmışken, 
eğitimde de mevcut mozaiğin korunması, onarılması, sağlamlaştırılması ve kültür 
varlığı olarak değerlendirilmesi için birtakım çalışmalar yapılmaktadır. Mimar Si-
nan Güzel Sanatlar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Prog-
ramı bünyesindeki mozaik dersi kapsamında Yardımcı Doçent Doktor Sibel Onat 
Hattap öğrencilere teori eğitim vermekte ve uygulama çalışmaları yaptırmaktadır.  
Bu çalışmalarda değişik desen ve teknik uygulamaları kullanılmaktadır, öğrenciler 
bir yandan mozaik yapım tekniği, tarihini öğrenirken, bir yandan da mevcut kültür 
varlığı niteliğindeki mozaiklerin bozulma sebeplerini, onarımlarını, bakımlarını 
öğrenmektir. Çalışmanın amacı, ülkemizdeki Kültür varlığı olarak potansiyel mo-
zaiklerin uzmanlar tarafından yapılan müdahaleler ile sürdürülebilirliğinin sağ-
lanması, bu sanatın yeniden eski önemine kavuşması, mimaride çok daha fazla 
alanda kullanılımın   artırılması ve sanat olarak yeniden değerlendirilmesidir. Ça-
lışmada Türkiye’den, Pompei, Ravenna, San Marco vb şehirlerden mozaik örnekle-
ri ve öğrenci çalışmalarına yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Mimari, Mozaik, Sürdürülebilirlik, Koruma

1    Dr. Öğr. Üyesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, sibel.hattap@msgsu.
edu.tr
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ABSTRACT

Entered into our lives in 4000 B.C. mosaic is today used in many areas such as 
�oor covering, pool covering, inner parts of domes, inner parts of narthex, ceilings 
and walls. While mostly for artistic purposes, it has been preferred for centuries 
as it is much more long lasting in comparison to a Fresco. Not encountered 
much more in traditional architecture, Mosaic has been excessively encountered  
especially in Roman and Byzantium art works since   antiquity and our country has 
very precious mosaics as a cultural asset.

Today the use of mosaic has once again gained currency and it has become 
more of an issue in architecture. It is used in shopping malls, hotels and residences 
as a covering material and as a wall and �oor covering material in pools and wet 
areas, furthermore; mosaic is still preferred as an artwork. Most of the mosaic 
artists perform the art of mosaic in furniture as sculpture or painting thereby 
adding new comments.

Just as art of mosaic has regained the interest it deserves, several studies are 
made in education as well for protecting, repairing, reinforcing the current mosaic, 
as well as making use of the same as a cultural asset. As part of the mosaic lesson 
within Architectural Restoration Program in Vocational School of Mimar Sinan 
Fine Arts University, Assistant Professor Sibel Onat Hattap gives theoretical 
trainings for the students and have them conduct applied studies. In these studies, 
di�erent pattern and technical practices are used, while the students learn about the 
history and mosaic construction techniques on the one hand, they also learn about 
the reasons for the impairment, restoration and maintenance of the mosaics as a 
cultural asset on the other. �e objective of this study is to ensure the sustainability 
of potential mosaics in our country as a cultural asset thanks to the inteventions by 
the specialists, regain the importance of this art, increase the use of mosaic in a lot 
more areas in architecture and reconsider the same as an art. In the study mosaic 
samples from Turkey, as well as the cities such as Pompei, Ravenna, San Marco etc. 
will be included along with the artworks by the students.

Keywords: Architecture, Mosaic, Sustainability, Protection

GİRİŞ

“Mozaik, taş, mine, cam ve tahta gibi eşyaların ufak parçalarından, 
bir yüzeyi döşemek amacı ile çeşitli renk ve çizgilerden sıralanmış bir 
nevi resim sanatıdır” Kendi aralarında belirli bir uyum ve ahenge göre 
dizilen ufak parçalarını koruyabilmek için, başlangıçta yumuşak ancak 
daha sonradan katılaşan bir harç tabakasının içine yerleştirilir. Taşlar 
yerleştirildikleri bu harç tabakasnın içerisinde dışa bakan tabanları ile 
aynı seviyeyi koruyan benzer bir düzlük oluşturur. “Bu arkitektonik 
yüzeyde, mozaik sanatını diğer sanat kollarından farklılaştıran bir özellik 
de, aradan binlerce yıl geçmesine rağmen, renk özelliklerinden hiçbir 
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şey kaybetmemesidir” (Üstüner, 2002:7). Mozaik yapımında kullanılan 
malzemeler ahşap, metal, seramik porselen, cam, mermer, emaye,  gibi 
maddelerin yanı sıra çakıl taşı, deniz kabuğu, değerli ve yarı değerli taşlar, 
kemik gibi organik maddelere kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahiptir. 
Bütün bu adı geçen malzemeler amorf, kare, üçgen ve daire gibi geometrik 
şekilli birimlerin tasarımının belirli tekrar ilkeleriyle veya düzensiz olarak, 
bir zemin üzerinde yan yana yerleştirilmesi ve çeşitli yapıştırıcı malzemeler 
ile birbirine tutturularak oluşturulan bir yüzey kaplama sanatıdır.  Yapım 
aşamasında mozaiğin boyutlarının tespit edilmesinde herhangi bir 
genelgeçer ebat bulunmamaktadır. Uygulanacak yüzeyin büyüklüğüne 
göre mozaik parçalarının ebatları değişiklik göstermektedir (Şahin, 
2010:10). Bizans Çağı’na ait İstanbul’daki mozaikler, yüzyıllar boyunca 
apayrı bir üslubun özgün örnekleridir. Kendi içinde üslup açısından inişleri 
ve çıkışları da olsa imparatorluğun başkenti olması nedeniyle, tüm mozaik 
ustaları kuşkusuz başkentte görev alacaktı; ama dinsel içeriği yüzyıllar 
içinde giderek baskın çıkarak var olmuştur.  İmparatorluğun başlangıç 
yıllarının besin kaynağı ise Roma mozaik sanatı üslubudur. Gürol Sözen’e 
göre, Anadolu topraklarında da çok görkemli mozaikler vardır ve Aynı 
dönem içinde çok farklı anlatımlar görülmektedir. Hele, çok tanrılı ve tek 
tanrılı dönemleri de düşünülürse belli bir altın çağdan bahsedilmemelidir. 
Sözen’e göre en iyi örnekler: Zeugma Mozaik Müzesi’nde sergilenen 
M.S. 3. yüzyıla tarihlendirilen kare ve dikdörtgenler oluşan, çağdaş bir 
eser diye tanımladığı mozaik,  M.S. 2-3. yüzyıla ait Dionysos ve Ariadne 
mozaiğindeki portrecilik, M.S. 2. yüzyıla ait Akhilleus Skyros adasında 
mozaiğindeki portreler, M.S 2. yüzyıla tarihlendirilen Okyanus mozaiğinde 
bir küskün balık. Antakya Müzesi’nde ise, M.S 2. yüzyıla tarihlenen 
Mevsimler mozaiği ile, M.S 2-3. yüzyıla tarihlendirilen geometrik 
düzenleme ve M.S 5. yüzyıla tarihlendirilmiş Büfe adlı kompozisyon ve 
daha birçok örnek; M.S 2-5. yüzyıl arasını, mozaik açısından çok önemli 
kılmaktadır. Bir diğeri ise Ayasofya’daki Deesis yani ‘Yakarış’ mozaiği,  M.S 
13. yüzyıl olarak tarihlendirilmektedir, ama 12. yüzyıl sonu ve 13. yüzyıl 
başları Bizans mozaiklerinin olağanüstü dönemidir. İsa, Meryem ve Yahya 
kompozisyonunu Rönesans sanatçıları görmüşlerdir. Kimi batılı kaynaklar 
bu mozaiği Rönesans resminin hazırlayıcıları arasında saymaktadırlar. Her 
bir portrenin anlatımı olağanüstüdür [URL 1]. 

Mozaik eserler, Latince’de ‘musivum opis’ olarak isimlendirilir. Mozaik 
taşları, Latince ‘tessera’, (kesme taş) döşemeler ise ‘pavimenta tessellata’ 
ve Yunanca ‘musoi’ olarak geçer. Mozaik eserler ilk başlarda tek renk ve 
oldukça sade iken daha sonraları çok renkli bir hal almıştır. Mozaik eserler 
erken dönemlerde daha çok geometrik ve bitkisel tasvirlerden oluşurken, 
Roma devrinde figürlü mozaikler artmıştır. Bu figürlü mozaiklerde çoğu 
zaman ünlü edebi metinleri ya da dinsel efsaneler konu edilmiştir. Bu figürlü 
mozaikler,  yapıldığı dönemin dinsel inanışları, edebiyatı ve yaşam biçimi 
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hakkında bilgi vermektedir (Yavaş, 2017:7). Mozaik sanatı, kapladıkları 
yüzeye ve özelliğine göre sını�andırılır. Döşemelerdeki ve duvarlardaki 
orta kompozisyona ‘emblema’, mozaik işleyen sanatçıya ‘musivarius’ denilir. 
Mozaiklerde adı ilk geçen mozaik sanatçısı Sosolos’tur. Sanatçı doğadan, 
bitkilerden ve hayvanlardan esinlenerek yaşam biçimlerini anlatmıştır. Uruk 
kazılarında ortaya çıkartılan bazı kalıntılar, mozaik tekniğinin M.Ö. 4000 
yıllarından itibaren Mezopotamya Sanatında uygulandığını kanıtlamıştır. 
Sümerlerde ise mozaik önce kille yapılıp, daha sonra terrakota ve küçük 
taşların bir araya gelmesiyle devam etmiştir.Ç akıl taşları kullanılarak 
malzeme zenginliğinin artırılmasıyla sanatsal değeri çok yüksek Helenistik 
dönem mozaiklerine geçiş yapılmıştır. Bu döneme ait en güzel örnekler 
M.Ö. 2. Yüzyılda Mısır ve Delos mozaiklerinde ve M.Ö. 1. Yüzyılda Pompei 
Mozaiklerinde görülmektedir.

Resim 1. Pompei’de yüzeyde mozaik kullanımı (S. Hattap-2010)

Mozaik sanatı Hellenizm ve Roma Dönemi’nde yaygın bir şekilde, yer, 
duvar ve kemer süslemelerinde kullanılmıştır. Orta Çağ boyunca Bizans 
İmparatorluğu’nda kamusal mimari ve Hristiyan kiliselerinde, modern mi-
maride ise dış cephe süslemelerinde yer almıştır (Yavaş, 2017:8).

Resim 2-3. Pompei’de yerde mozaik kullanımı (S. Hattap-2010)
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Mezopotamya’da Milat’tan önce 4000 yıllarında Sümer sanatında gelişme 
ve yükselme görülür yapılan arkeolojik kazılar sonucu çivi şeklinde pişmiş 
toprak konilerin sütün kaplamalarında kullanıldığı görülmüştür ve geomet-
rik şekiller oluşturacak biçimde sütunların etrafının kaplandığı tespit edil-
miştir. Bu mozaikler sivri kısımları harç içine gömülecek ve geniş kısımla-
ra dış tarafa gelecek şekilde dizilmişlerdir.  Kullanılan renkler kırmızı siyah 
ve sarıdır (Yavaş, 2017: 9 ). Helenistik dönemde ise ‘opus vermiculatum’ adı 
verilen bir teknik uygulanmıştır.  Devrin mozaiklerin birçoğunun özellikle 
orta moti�erinin bu teknikle yapıldığı görülmektedir. Figürlerin bu teknikle 
hareketliymiş gibi görünmesi sağlanmıştır moti�erdeki renk değişikliği bi-
rinden diğerine çok rahat geçirilmiştir.  Figürlerini etrafına bir sıra Kesmetaş 
dönerek fondan ayrılmaları sağlanmıştır, bu teknik günümüzde halen uygu-
lanmaktadır, bu dönemin diğer önemli tekniği ise döşemelerin ortasında bu-
lunan ve asıl sahnenin yapıldığı yuvarlak kısmı olan emblema bulunmasıdır. 
Helenistik devir mozaiklerin de öne çıkan emblema daha küçük boyutlarda 
taşlarla incelikli olarak işlenir, parlak renklerle yapılır. Zeminin kalan kısım-
larında ise daha iri taneli mozaik parçalarının kullanıldığı görülmüştür. He-
lenistik döneme ışık tutan Kesme taş (tessera) mozaiklerinin ilk örneklerini 
Orta Sicilya’da Morgantina’ da rastlanır (Yavaş, 2017:13-14).

Resim 4.  İstanbul Büyük Saray Mozaikleri Müzesi (S.Hattap-2017)

Kesme Taşlar terrazo tekniği ile yapılan harcın içine yerleştirilerek uygu-
lanmıştır, malzeme olarak işlenmesi kolay olan beyaz kireç taşı kullanılmış-
tır. Bu devirde sadece yapım tekniği değil aynı zamanda emblema özelliğini 
öne çıkmaktadır. Muntazam olmayan bir şekilde kesilerek hazırlanan ‘opus 
sectile’ ile kireç taşı parçalarının yerleştirme teknikleri ve şekilleri itibarıy-
la ayrıca yapılan desendeki tema ve bordür farklılıklarından dolayı dönem 
olarak önce ve sonra yapılanlar ayırt edilebilir. Opus sectile tekniği Helenis-
tik kökenli bir tekniktir,  moti�erde kullanılan tessaraların esas figürü ayırt 
etme maksadıyla gerek teknik gerek stil açısından resim yapma ihtiyacından 
doğduğu ve bu nedenle mozaik sanatına geçiş olarak adlandırılmaktadır. Ça-
kıl taşı mozaik döşemeden terrazo tekniğiyle döşemede kullanılan tesseralar 
emblemave stil bakımından her iki dönemde de ciddi farklılık göstermekte-
dir (Yavaş, 2017:14).
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Roma dönemi mozaikleri 
Bu dönemde mozaik sanatında uslup ve teknikler de değişiklikler görül-

mektedir. Kullanılan taş malzeme ve terrakota aynı kalmakla birlikte cam 
hamuru bölümünde renklendirilip fırınlanıp küçük küpler halinde kesil-
miştir (Yavaş, 2017:21). Tesseralar gayri muntazam veya kare kesimden kök 
şeklinde almış 1 × 1 küpler şeklinde kesilen tesseralar daha küçük parçalar 
figürlerin en küçük aynılarını bile işlemek için kullanılmıştır, daha iyi par-
çalar ise fonda kullanılmıştır. Romalıların uyguladığı değişik bir döşeme 
mozaiği de beyaz zemin üzerinde uygulanan siyah desenli mozaiklerdir, 
siyah renk için genellikle bazalt, beyaz renk için ise mermer veya kireçtaşı 
kullanmışlardır. Helenistik dönem öncesi başlayan mitolojik öykülerin an-
latımı Roma döneminde gelişmiştir. Figürlü mozaikler konularında tiyatro, 
mitoloji ve gündelik yaşamdan almaktadır balık ve kuşlardan başka birçok 
hayvan figürü ve stilize moti�er savaş ve av sahneleri kahramanlık yaşam-
ları soyluların ve tanrıların hikâyeleri kompozisyon olarak mozaik döşe-
melere yazılmıştır. Roma döneminde mozaik sanatında bezeme amacıyla 
düzenlenmiş konular dışında simgesel içerikli konularda betimlenmiştir, 
örneğin kükreyen aslan motifi apotropeik anlamda kötülüğü mekânlardan 
uzak tutmak için tasarlanmıştır. Simgesel içerikli konuların uygulanması 
Hristiyanlık döneminde de devam etmiştir. Roma döneminde perspekti-
fe gerçek bir birleşme noktası hiçbir zaman bulunamamış, fresk ve moza-
iklerde bazı şekil ve desenlerin neredeyse birbirini tekrar eder bir şekilde 
sürekli olarak işlenmiş olması, bazı desen ve figürler ile tüm eski başyapıt-
larını çizimlerini içeren bir tür örnek ya da desen de�erinden yararlanıldığı 
fikrini uyandırmıştır. Roma Dönemi’nin en önemli özelliği, ilk kez duvar 
mozaiklerinin ortaya çıkmasıdır. İmparator Augustus’un torunu Agrippi-
na için yapılan hamamın tonozlarında mozaik uygulamalar görülmüştür. 
Roma imparatorları ve devlet yönetimindeki üst düzey yöneticiler Helenis-
tik dönem sanatçılarını Roma’ya davet ederek imparatorluklarının görke-
mini anlatmalarını istemişlerdir. Bu dönemde yapılan duvar mozaiklerinde 
sanatçıların daha itinalı çalıştıkları görülmektedir. Bu dönemde yapılan 
mozaiklerin konudan ziyade malzeme çeşidi renk ve detaylar ile impara-
torluğun gücünü ve önemini anlatması öne çıkmıştır. Oldukça pahalı ola-
rak mozaik sanatının benimsenmesi ve tercih edilmesi mekân duygusunu 
zenginleştirmesine neden olmuştur, bu nedenle mozaik tapınaklar ve resmi 
binaların dışında zengin ve soylu sını�arın evlerinin duvarlarında da kul-
lanılmıştır (Yavaş, 2017:22). Helenistik dönemin aksine Roma döneminde 
mozaik lüks sanat olarak kabul edilmiştir, duvar mozaiklerin önemsene-
cek yapılmasından dolayı aralarında farklılıklar göze çarpmaktadır. Eski 
kaynaklardan bu dönemde duvar mozaiklerin yapan sanatçılarla, döşeme 
mozaiklerini yapan sanatçıların farklı ücretler aldıkları öğrenilmiştir, hatta 
emblema yapan ustanın farklı, fonu ve bordürleri yapan ustanın farklı ol-
ması nedeniyle, mozaiği sanatçının imzası yerine hangi atölyeden çıktığı-
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nı gösteren damgalar bulunması da bu dönemin özelliklerindendir. Roma 
İmparatorluğu zamanında mozaik sanatçıları çoğalmış, taşınabilirlik saye-
sinde imparatorluğun en ücra köşeleri ne bile sanatlarını götürebilmeleri-
ne olanak sağlanmıştır. Büyük atölyelerde küçük tesseralarla yapılmış olan 
emblemalar, taş bloklar ya da pişmiş topraktan levhalar (terrakota) üzerine 
yapıştırılarak istenilen yere götürülmüş, hatta gereğinde yeri boş bırakılmış 
mozaik döşemenin içine yerleştirilmişlerdir, bu yöntem sanatçıların belli 
bir uyum içinde çalıştığını göstermektedir. İmparator Sezar’ın mozaik sa-
natını benimseyen biri olduğu ve çıktığı seferlerde bile yanında mozaik pa-
nolar bulundurarak, bunların ordugâhında süs eşyası olarak kullanılmasını 
sağladığı bilinmektedir. Bu adet ardılı olan imparatorlarda, hatta Bizans 
döneminde de devam ettiği Roma askeri geleneği olarak yer edinmiştir. Bu 
sayede mozaik, sadece yer veya duvar süsü olmaktan çıkıp resim olarak al-
gılanmıştır. Özellikle emblemalar, üzerine basılacak bir bezeme sıfatından 
çıkıp, itina edilecek eserlere dönüşmüştür Bizans dönemlerinde üzerlerin-
de dinsel tasvirlerin olduğu ikonalara da rastlanmıştır. Helenistik dönem 
emblemalarının 1. yüzyıldan itibaren artık önemini yitirdiği, özellikle An-
toninler Dönemi’nde (M.S. 94-192) figürlü konuların çiçek desenlerinin  
daha geniş alanlara işlenerek mozaik panoların sınırlarına kadar uzandığı 
görülmektedir. Bu artistik bir başarıyı göstermekle beraber panonun orta-
sındaki emblamanın da sanatın stilini kısıtladığının bir örneğidir (Yavaş, 
2017:26). Helenistik dönemle birlikte mozaik öykü anlatma, figürleri de-
taylandırma, ışık ve gölge oyunları natüralist bakış açısı ve mitolojik hikâ-
yelerin anlatımı çok talep edilen bir mozaik sanatına dönüşmüştür. Roma 
dönemi mozaikleri imparatorluğun ilk yıllarında özellikle Augustus’tan 
sonra çok renkliliğini ve inceliğini kaybetmeye başlamıştır. Helenistik Dö-
nemin çok iyi renkliliği, erken Roma Dönemi inceliği gittikçe yerini daha 
kaba taşlara bırakmıştır. Önceleri dikkatlice kesilen tesseraların 7 hatta 10 
mm.ye kadar büyümüş, muntazam olmayan ve çeşitli büyüklükteki taşlar 
da kullanılmıştır. Süregelen figürlü kompozisyonlar Justiniaus Dönemi’n-
den sonra kalkmıştır. M.Ö.1. yüzyıl başlarında İskenderiye’den ve Yunan 
Adaları’ndan mozaik sanatçıları Roma şehrine gelerek buraya yerleşmişler-
dir, yaptıkları eserler şöhretleri diğer ülkelere yayılmıştır. Ancak M.S. 1. ve 
2. yüzyılda çok işlendiği için gözden düşmüştür (Yavaş, 2017:27).

Zeugma, antik mozaik sanatında dünyanın en ilginç örneklerini su-
nan mozaik kentimizdir. Dünyaya adını çingene kızı ile duyurmuştur.
Roma İmparatorluğunun önemli kentlerinden biri olan Zeugma Komage-
ne Krallığı döneminde büyümüş ve Büyük İskender’in komutanlarından 
Selevkos l. Nikator ile devleşmiştir. Yapılan kazı çalışmaları sonrasında 
çıkarılan mozaikler dünyanın en önemli mozaik kenti olduğunu göster-
mektedir. M.Ö. 300 yılında kurulan Zeugma Fırat’ın en kolay geçit verdiği 
yerlerden biri olduğu için köprü geçit anlamında olan zeugma adını al-
mıştır. M.S. 7. yüzyılda da Arap akınlarından dolayı bölge terk edilmiştir. 
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Buradaki mozaiklerden  Roma döneminde zenginlik ve İhtişam dolu bir 
yaşam sürüldüğü anlaşılmaktadır. Buradaki en önemli mozaiklerden birisi 
olan çingene kızı Maenad’ ın yakıcı gözlerini anlatan 19 renk tesseranın kul-
lanılarak yapıldığı görülür. Bu tonlamalar ve yapılan eserleri atılan imzalar 
Zeugma’nın ayrıcalıklarından sadece bir tanesidir (Yavaş, 2017:57-62).

 Resim 5. Zeugma Dionysos Mozaiği M.S. 2.yy.sonu-3.yy başı (A. Tarım, 2015)

Bizans Mozaikleri
Duvar ve tavan mozaikleri konusunda uzmanlaşan Bizanslı mozaikçi-

ler,  mozaik yapımında İtalya’da üretilen kalın, renkli camdan oluşan plaka-
lar kullanmışlardır. Bu dönemde, camlar, ışığı daha iyi yansıtabilmesi için 
farklı açılarda ve sıvasız olarak uygulanırdı. Desenlerin bazı bölümlerinde, 
camların arkasına gümüş ya da altın yapraklar yapıştırıldı. Genellikle dini 
görüntüler tasvir eden Roma mozaik sanatçılarının aksine Bizanslılar, aris-
tokrasinin de mozaiklerini yaratmışlardır (Şahin,2010:41).   

Günümüzde anıt müze olarak hizmet veren Kariye Müzesi Bizans’ın 
altın çağını yansıtan zengin mozaiklerle donatılmıştır, 1321 yılında yaptı-
rılmıştır, peygambere kiliseyi bağışlarken resmedilen mozaik hala yerinde 
durmaktadır. Dünyanın hiçbir kilisesinde Meryem’in hayatı resmi edilme-
miştir bu dönemde artık anlatımlar dini kutsal alana saygı niteliğinde du-
varlara resmedilen mozaikler olarak karşımıza çıkar kullanılan malzemeye 
yarı değerli Taşlar ve altın yaldızlı test seralar ilave edilmiştir anlatımlara da 
eski ve yeni ahit öyküleri eşlik etmektedir (Yavaş, 2017:49). Kariye tipik bir 
Ortodoks kilisesidir, sanat tarihi açısından narteksteki mozaikler önemli 
bir yer tutar duvarlarda Meryem’in hayatı Meryem’in göçü İsa’nın doğuşu 
va�izi Meryem’in ölümü gibi İncilden pek çok hikaye mozaik ve fresklerde 
resmedilmiştir dışı nartekste İsa peygamberin hayatından da kesitler görül-
mektedir. Kariye Müzesi’nde ki altın varaklı mozaikler o kadar büyüleyici-
dir ki, batıdaki anıtsal yapılar ve kiliseler buradan etkilenmiştir. Siyah renk-
li mozaik kullanmak ve bu rengi başarıyla korumak oldukça zordur, ancak 
kar yedi siyah renkli mozaik örnekleri günümüze kadar başarıyla gelmiştir, 
Bu da kilisenin mucizesi olarak kabul edilmektedir (Yavaş, 2017:52).



Mimarlık Çalışmaları 161

Resim 6. Bizans Mozaik Sanatı en iyi örneklerinden Kariye Müzesi mozaikleri 
(S.Hattap-2013)

  
Resim 7-8. Bizans Mozaik Sanatı en iyi örneklerinden Kariye Müzesi mozaikleri 

(S.Hattap-2013)
               

Resim 9.  Ayasofya Güney Galerideki İmparatoriçe Zoe Mozaiği (S.Hattap-2017)

Büyük Saray Mozaikleri
İstanbul’da Büyük Saray’dan 1935’ten 1938’e ve 1951’den 1954’e kadar or-

taya çıkarılan mozaiklerinden başka bir şey kalmamıştır, mozaiklerin boyut-
ları 66,5 m.ye 55,5 m. olan portikolu bir avluda da bulunmaktadır. 1983 ile 
1986 yılları arasında yapılan restorasyon mozaiklerin en büyük bilim Bölü-
mü’nün yerinde sergilenmesine fırsat vermenin yanı sıra bunların 532 deki 
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Nika ayaklanmasının neden olduğu yangından sonra sarayın bir bölümü-
nü yenileyen İustinianos’un hükümdarlık dönemine tarihlendirmesine yol 
açmıştır. Bu toplu mozaikler toplam 1872 m² den gün ışığına çıkarılan 250 
m² -ikonografik olarak bugüne kadar İstanbul’da bulunanların en eskile-
ridir. Yapıldıkları malzeme, taban döşemesi olarak düzenlenmiş olmaları, 
özellikle de işlenen temalar ve resimsel yaklaşım açısından bunlar Bizans 
sanatının başlangıcından çok, antikçağ sanatının son dönemin yansıtırlar, 
aynı zamanda başkentin sanatına ışık tutarlar, kimi alegorik konulardan, 
kimi mitolojiden esinlenmiş sahneler doğu faunasına ve �orasına-palmi-
yeler, develer, filler, maymunlar vb.-büyük ölçüde gönderme yapan kır 
sahneleri, bu mozaiklerde görülmektedir. Beyaz zemin üzerinde üst üste 
üç kuşak halinde aslan, kaplan geyik, yaman domuzu avlarını, hayvan dö-
vüşleri, kartal yılana karşı, fil aslana karşı, kır manzaraları, oyunlar, çem-
ber çeviren çocuklar, düşsel hayvanlar  (kartal başlı aslanlar) yer alır, ince 
bir renk yelpazesi ve yetkin bir teknik kullanılmıştır (Yerasimos, 2010:62-
63). 

İslam kültüründe mozaik 
Eldeki bulgular mozaiğin İslam ülkelerinde ilk kez Mısır’daki 

yapılarda kullanıldığını göstermektedir. Memluklarla ait Şeceretüddür 
Türbesi’nin (1257) mihrabında, Kalavun Külliyesi’nde (1285) caminin 
mihrabında, türbe duvarlarında, Selsebili havuzda mermer taş ve altın 
mozaikler kullanılmıştır, yine Mısır’daki Tolunoğullarına ait Ahmet bin 
Tolun Camii’nde (876-879) Memlükler döneminde yapılan altın mozaikli 
mihrap dönemin en güzel örneklerindendir, ancak asıl önemlisi İslam 
kültürünün mozaik yapımında malzeme olarak taş ya da cam yerine sırlı 
tuğla ve seramik parçalarını, desenlerde ise dini gerekçelerle bir resmi 
betimleyen figüratif dizilim yerine, geometrik dizilimi tercih etmesidir. Bu 
bir anlamda mozaiklerin çiniye geçişin ilk adımı, aynı zamanda mozaiğini 
İslam düşünce ve kültürüne göre ilk dönüşümüdür.  Genellikle firuze, 
griyi ve turkuaz renkli olan sırlı tuğla tekniğinin yerini zamanla nakışlı 
dört veya altı köşeli ‘mozaik çini tekniği’ alır. İstenilen bezeme motifinin 
farklı renkte ve küçük parçalardan değişik boyut ve biçimlerde kesilerek 
ve zımparalanarak, boşluksuz yan yana oturacak şekilde geometrik 
bir düzen içinde uygulandığı bu teknik önemli bir yenilik sağlıyordu. 
Mozaik çiniler inşaat sırasında yap yanında bir şantiyede hazırlanıyor, 
çini parçalarını pişirilmeden önce özel biçimi veriliyor veya tek renkli 
büyük levhalar halinde sıralanıp, fırınlandıktan sonra benzemeye 
göre kesilip, birleştiriyordu, dolayısıyla yapımı çok uzun süren Roma 
dönemi mozaiklerin aksine bu teknikle yapıların süslenmesi çok daha 
kısa zamanda bitirilebiliyordu. 15. yüzyıl başlarına kadar Türkistan ve 
Anadolu’da özellikle Selçuklular Devrinde büyük rağbet gören kesme 
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mozaik çiniler ile süslenen yapılardan bazıları günümüzde, Konya, 
Sivas, Tokat ve Malatya’da, yurtdışında ise Türkistan, İran, Irak ve Fas’ta 
görülebilmektedir. Bu tekniğin son şaheseri ise Fatih Sultan Mehmet 
döneminde yapılan İstanbul’ daki Çinili Köşk’de (1472) kullanılmıştır. 
Çinililerin gerçek manada mimaride kullanılması geliştirilmesi büyük 
Selçuklular Dönemine rastlar. Mozaik çinilerini ardından, sır altı, ve sır 
üstü tekniklerinin beraber kullanıldığı ‘Minai Tekniği’ denilen yeni yapım 
yöntemi geliştirilir (Karakaya, 2016:16).

Resim 10. Ahmet bin Tolun Camii Mihrapta mozaik kullanımı
(URL 2)

Dünyada Mozaik Uygulamaları 
Ravenna San Vitale Kilisesi özellikle mozaik ihtişamı ile İtalya’da Erken 

Hıristiyanlık sanatının en önemli eserlerinden biridir. Julianus Argentarius 
tarafından kurulan sekizgen kilise, 548 yılında Başpiskopos Maximian ta-
rafından kutsanmıştır. Ravenna binalarının tipik bir özelliği olan oryantal 
sanatın etkisi, hem Doğu sanatının unsurlarının Batı geleneği ile birleştiği 
bazilikanın mimarisi için hem de ideoloji ve dini inançlarını ifade eden 
mozaik dekorasyonu için baskın bir rol oynamaktadır. San Vitale Bazilika-
sı’nda apsisin çarpıcı mozaikleri ve kubbenin barok freskleriyle mekânların 
yüksekliği ve genişliği dikkat çekicidir. San Vitale’de Christendom’un en 
güzel mozaikleri vardır (Gabici, 2012:26-60)
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Resim 11-12-13-14.  Ravenna - St. Vitale Kilisesi (M.S 525-547) 

(S. Hattap-2016)

San Marco Bazilikası’nı düşünürken, birçok insanın aklına ilk gelen 
mozaikler gelmektedir.  8000 m2 fazla mozaik, Bazilika’nın duvarlarını, to-
nozlarını ve kubbelerini kapsamaktadır. Temelde Bizans mimarisinde, Ba-
zilika mozaiklerde doğal entegrasyon elemanını bulur. Mozaik süslemeler, 
Bazilika’nın tarihinin yaklaşık 8 asırlık bir kısmı boyunca geliştirilmiştir. 
Buradaki mozaikler İncil’den, alegorik figürlerden , Mesih , Meryem Ana , 
Aziz Mark ve diğer azizlerin yaşamlarındaki olayları temsil etmektedirler. 
Mozaikler, özellikle altın rengi olan sıcak renkleri ile 28 m genişliğinden 21 
m yüksekliğe kadar, Bazilika’nın geniş alanlarını süslemektedir. Ortadoğu 
kiliselerinde olduğu gibi, dekorasyonun günümüze göre loş, ama sürekli 
değişen bir ışık ile etkileşimi, bir dizi çağrıştırıcı ve yoğun etki yaratır. Bazi-
likanın mozaiklerinde, Venedik’in tarihinin, sanatının evrimini karakterize 
eden hırsları, inançları, dilleri ve eğilimlerinin en önemli kanıtı bulunabilir 
(Mariacher, 1992:4-9).
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Resim 15. Venedik San Marco Bazilikası’nda Mosaic-of-Noah-Releasing-Dove-
Basilica-di-San-Marco -Venice-XII-XIII-Anonymous-Master (Mariacher, 

1992:16)

Günümüzde Mozaik Uygulamaları 
15. ve 19. yüzyıl başlarına dek mozaik sanatı tahtından inmiş keski ve 

çekiç’in yerini paletli fırça almıştır. 19. yüzyılda İngiltere de Meksika’da ye-
niden mozaik uygulamaları başlamıştır. İspanyol sanatçısı ve mimar Anto-
nia Gaudi tarafından Barcelona’da yorumlanan mozaikler oldukça ilgi çe-
kicidir, mozaik yapımına yeni ve farklı bir yaklaşım getiren Antonia Gaudi 
20. Yüzyılları başlarında eserlerinde seramik parçaları kullanmıştır, Gaudi 
(1852-1926) Art Nouveau akımının öncülerindendir. Doğa hayranı olan 
Gaudi eserlerinde doğadan etkilenmiştir. Eserleri bugün Unesco Dünya 
mirası listesinde yer almaktadırlar (Yavaş, 2017:153-154). 

Türkiye’de ise Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun heykel, vitray, hat, gravür bas-
kı ve mozaik üzerine eserler vermiştir.  Şehrin duvarlarına seramik ve mo-
zaik eserlerle ilk imzasını atmıştır.  Ondan etkilenen Hülya Vurnal İkizgül, 
tual üzerine karışık teknikle mozaik çalışmaları, Anadolu kültür öğeleri 
yansımaları, mozaik ve heykel alanında kendine has bir tarz yaratmıştır. 
Eserlerinde kullandığı malzemelerin çoğunu Antik Çağ ustaları gibi doğa-
dan kendi toplamış, bu yöntemi ile eserlerinde renk zenginliği yaratmıştır 
(Yavaş, 2017:160-164). 
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Resim 16. Günümüz Mozaik sanatçılarından Hülya Vurnal İkizgül’ün eserinin 
mimaride Kullanımı, Four SeasonsHotel, doğal taş, 1,40 x 2,15m. (İkizgül-1996)

Resim 17.  Günümüz Mozaik sanatçılarından Hülya Vurnal İkizgül’ün  G-Art 
Gallery de sergilen eserleri Anatolian Goddesses, doğal taş ve beton mozaik,  

65x1,45m. (İkizgül-2007)

Resim 18.  Barcelona’da Guell Park’da Gaudi’nin mozaik uygulamaları 
(S.Hattap-2015)
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Resim 19. Barcelona’da Guell Park’da Gaudi’nin mozaik uygulamaları 
(S.Hattap-2017)

  
Resim 20-21. Stevi Stefan Bulgar Kilisesinin bahçesindeki Filibe’den getirilen 

çeşmede mozaik uygulaması (S.Hattap-2018)

Günümüz Mozaik sanatçılarından Macar Karkiss Timea mozaiklerini 
Roma ve Bizans dönemindeki yöntemler ile el ile kırılmış taş ve mozaik 
camlarından hazırlamaktadır. 

      
Resim 22-23. Günümüz Mozaik sanatçılarından Karkiss Timea eserleri İstanbul 

Macar Kültür Merkezi (2018)
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Eğitimde Mozaik
Mozaik sanatı hak ettiği ilgiyi yeniden kazanmışken, eğitimde de mev-

cut mozaiğin korunması, onarılması, sağlamlaştırılması ve kültür varlığı 
olarak değerlendirilmesi için birtakım çalışmalar yapılmaktadır. Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restoras-
yon Programı bünyesindeki Mozaik Yapım Teknikleri, Bozulma Sebepleri, 
Koruma ve Onarım Yöntemleri dersi kapsamında Yardımcı Doçent Doktor 
Sibel Onat Hattap öğrencilere teori eğitim vermekte ve uygulama çalışma-
ları yaptırmaktadır. Dersin amacı. yapıldığı dönemin kültür ve yaşam bi-
çimini yansıtan birer tarihî, kültürel değer ve sanat eseri olan mozaiklerin 
yapım tekniklerini öğretmek, bozulma süreçlerini tespit etmek ve doğru 
onarım-koruma yöntemlerini anlatmak, uygulama yaptırmaktır. Mozaik 
yapım tekniklerinin anlatılması, mozaik malzemenin atmosfer şartlarında 
bozulma süreci ve sebeplerinin irdelenmesi, onarım tekniklerinin öğre-
tilmesi ve mozaik malzemenin uygulama yapılarak tanıtılması hede�en-
mektedir. Bu çalışmalarda değişik desen ve teknik uygulamaları kullanıl-
maktadır, öğrenciler bir yandan mozaik yapım tekniği, tarihini öğrenirken, 
bir yandan da mevcut kültür varlığı niteliğindeki mozaiklerin bozulma se-
beplerini, onarımlarını, bakımlarını öğrenmektir. Ders kapsamında İstan-
bul Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, Kariye Müzesi, Ayasofya ziyaretleri, 
ocaktan tessera aşamasına nasıl mozaik elde edildiğinin görülebilmesi için 
Bilecik, İstanbul civarı Mozaik üretimi yapan fabrikaların ziyaret edilmesi 
gerçekleştirilmektedir. Ülkemizdeki kültür varlığı olarak potansiyel moza-
iklerin uzmanlar tarafından yapılan müdahaleler ile sürdürülebilirliğinin 
sağlanması, bu sanatın yeniden eski önemine kavuşması, mimaride çok 
daha fazla alanda kullanılması ve sanat olarak yeniden değerlendirilmesi 
ile sürdürülebilirliği için eğitimde de bu konuda uzman kişilerin yetiştiril-
mesine önem verilmelidir.
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Resim 24. 2010 Kültür Başkenti İstanbul projesi kapsamında öğrencilerin yaptığı 
mozaik çalışması

Resim 25. Mozaik dersi öğrencileri ile Büyük Saray Mozaikleri Müzesi ziyareti 
(2017)
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Resim 26-27-28-29-30-31-32-33. Mozaik dersi kapsamında öğrenci çalışmalar 

(S. Hattap)
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KOCAELİ’DE SU MEDENİYETİ VE MERKEZ İLÇE İZMİT’TE 
OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KALAN SARNIÇLAR, 

ŞADIRVANLAR, ÇEŞMELER VE HAMAMLAR

WATER CIVILIZATION IN KOCAELI AND CISTERNS, 
WATER-TANKS WITH FOUNTAINS, FOUNTAINS AND 

TURKISH BATHS REMAINING FROM OTTOMAN EMPIRE 
IN CENTRAL DISTRICT, IZMIT

Sonay AYYILDIZ1

ÖZET

İslam dininin temizliğe büyük önem vermesi, İslam tarihine ve Osmanlı 
Medeniyetine de tesir etmiştir. Osmanlı Medeniyetine “Su Medeniyeti” de 
denilmektedir. Osmanlılar pek çok alanda zirve eserler ortaya koyduğu gibi, inşa 
ettiği su yapılarıyla bir su mimarisi meydana getirmiş ve su estetiğinin oluşmasına 
vesile olmuştur. Su kanalları, köprüler, maslaklar,  hamamlar, çeşmeler inşa ederek 
insanın olduğu her yere suyu taşımışlardır. 

Orhan Gazi Dönemi’nde (1337 yılında) İzmit’in alınmasıyla Kocaeli’nin 
fethi tamamlanmış; bu sırada Osmanlılar, Kocaeli’deki Roma ve Bizans Dönemi 
su yapılarını kullanmışlardır. Ancak zamanla bununla yetinmeyerek kuyular 
açmışlar, pınarların başına çeşmeler yapmışlar, şehir civarında buldukları bazı su 
menbalarını, yaptıkları cami, hamam, çeşme, saray, imaret gibi yerlere götürerek, 
gerekli olan suyu temin etmişlerdir. 

Kocaeli’nin merkez ilçesi İzmit’te, az sayıda su yapısı Osmanlı’dan günümüze 
ulaşmıştır. Bu nedenle bu yapıların tespiti, korunması ve mimari özelliklerinin 
incelenmesi kültürel süreklilik için önemlidir. Bu makalede, İzmit sınırları içinde 
yer alan ve Osmanlı’dan günümüze kalan su yapılarından sarnıçlar, şadırvanlar, 
çeşmeler ve hamamlar tarihi ve mimari özellikleri ile anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İzmit, Osmanlı Su Medeniyeti, Sarnıç, Şadırvan, Çeşme, 
Hamam

ABSTRACT

Islam Religion’s main importance in cleaning a�ected Islam history and 
Ottoman Civilization. Ottoman Civilization is also called as “Water Civilization”. 
As the Ottomans produced top monuments in many areas, they created a water 
architecture with the built water structures and conduced to creation of water 
aesthetics. �ey moved water where there are people by building aqueducts, 
bridges, troughs, Turkish baths, and fountains.

1    Dr. Öğr. Üyesi  Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık 
Bölümü Öğretim Üyesi, sonayayyildiz@gmail.com
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In Orhan Ghazi Period, (in 1337) Conquest of Kocaeli with the taking of Izmit 
was completed; meanwhile, Ottomans used Roman and Byzantine Period water 
structures in Kocaeli. However, in time, being not content with them, they opened 
wells, built fountains to the headwaters, and provided the necessary water by taking 
some water springs found around city to the mosque, Turkish bath, fountain, 
palace and imaret (poorhouse/ soup kitchen).

In Izmit central district of Kocaeli, limited number of water structure has 
survived till today since Ottoman Period. �erefore, determination of these 
buildings, protection and examination of these architectural features is important 
for the cultural continuity. In this article, cisterns, water- tanks with fountains, 
fountains and Turkish baths from water structures which are in Izmit borders and 
survived since Ottomans have been described with historical and architectural 
features. 

Keywords: Izmit, Ottoman Water Civilization, Cistern, Water-tank with a 
fountain, Fountain, Turkish bath

1. GİRİŞ

Bu makalede Osmanlı’da ve Kocaeli’de su medeniyeti üzerinde durul-
duktan sonra, merkez ilçe İzmit sınırları içinde yer alan ve Osmanlı’dan 
günümüze kalan su yapılarından sarnıçlar, şadırvanlar, çeşmeler ve ha-
mamların tarihi ve mimari özellikleri üzerinde durulacaktır. Çalısma kap-
samında İzmit’te gerçekleştirilen saha araştırması sonucunda, Osmanlı’dan 
günümüze ulaşan 1 sarnıç, 1 şadırvan, 12 çeşme  ve 5 hamam tespit edil-
miştir. Çalışmanın amacı, İzmit’te Osmanlı’dan kalma su yapılarını belge-
leyerek bilim dünyasına tanıtmak ve gelecek nesillere kültürel aktarımını 
sağlamaktır.

1.1. Osmanlı’da Su Medeniyeti
İslam dininin temizliğe büyük önem vermesi, İslam tarihine ve Osmanlı 

Medeniyetine de tesir etmiştir. Osmanlı Medeniyetine “Su Medeniyeti” 
de denilmektedir. Osmanlı’dan kalan sanat eserlerine bakıldığı zaman 
bunların heykeller, anıtlar gibi gösterişe yönelik eserler değil, insanların ve 
diğer canlıların faydalandığı eserler olduğu görülmektedir (Yılmaz, 2016). 
Osmanlı pek çok alanda zirve eserler ortaya koyduğu gibi, inşa ettiği su 
yapılarıyla bir su mimarisi husule getirmiş ve su estetiğinin oluşmasına 
vesile olmuştur. Su kanalları, köprüler, maslaklar,  hamamlar, çeşmeler inşa 
ederek insanın olduğu her köşeye suyu taşımışlardır. Hatta bir çeşme için 
saraylar inşa ettirmiştir. Çeşmeler sadece bir musluk ve duvardan ibaret 
görünse de aslında onun devamlı akabilmesi için arkasında kendi çağı 
açısından bakılınca belli bir teknik ve mimarlık sanatı olması gerektiği 
görülür. Öncelikle suyun doğal kaynaklardan alınıp mahalle aralarındaki 
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çeşmelere kadar gelebilmesi için bentler, ızgaralar, havuzlar, su terazileri, 
künkler ve kemerler yapılması gerekmektedir. Osmanlı devrinden kalan 
eserlere bakıldığında bunların gayet düzenli bir şekilde yapılıp işletildiği 
görülmektedir. Çeşmelerin sadece inşa edilmesi yetmez, tesislerin tamiri, 
bakımı ve düzenli çalışması ve böylece suyun kesintisiz akması için bir de 
teşkilat kurulmuştur (Yılmaz, 2016; Can, 2015: 204). Osmanlı su teşkilatı 
Fatih Dönemi’nde yani XV. yüzyılda kurulan ve XIX. yüzyıla kadar varlık 
gösteren Su Nezareti’ne bağlı olarak, su nazırı, suyolcuları, keşif memurları, 
korucular, çavuşlar, bend muhafızları, neccarlar, lökümcüler ve şehir 
sakalarından oluşuyordu. Su Nezareti’nin başında bulunan su nâzırı 
öncelikle padişahın ve sarayın suyunu sağlamakla görevlendirilmiştir. 
Ayrıca, suların mahallelerden camilere, hamamlara, mahalle çeşmelerine 
düzenli su akışının sağlanması ve su tesisatının korunması bakımından 
sorumlu suyolcularına nezaret etmek, su konularında mimarbaşıyla birlikte 
çalışmak su nâzırının görevleri arasında yer almıştır. Su Nezareti’nin temelini 
oluşturan suyolcuları/su esnafı suyollarıyla maslakların tamiri ve suların 
düzenli şekilde akması işleriyle ilgilenerek, suyun geldiği ev, hamam gibi 
yerlerden aylık onarım ücreti almışlardır. Su Nezaretinde çalışan neccarlar/ 
dülgerler su tesislerinin marangozluk işlerini yapar, lökümcüler ise su 
künklerinin birleştiği ağızlardan su sızmaması için kireçle zeytinyağını 
karıştırarak elde ettikleri macunla künklerin yalıtımını sağlarlarmış. Su 
veren veya su taşıyan kişi anlamına gelen sakalar ise, özellikle su şebekelerin 
evlere kadar ulaşamadığı dönemde ihtiyaç sahiplerine su taşıyan esnaf 
örgütüydü. Şehir sakaları atlı veya yaya sakalar olmak üzere ikiye ayrılırdı. 
Atlı sakalar, atların yan tara�arında içine su doldurdukları saka meşki adı 
verilen deri tulumlar taşırlardı. Bu su tulumlarına kırba adı verilir ve ağızları 
meşin bir bağ ile bağlanırdı. Yaya sakalar ise 45-50 litre su alan kırbalarından 
başka beraberlerinde Necef tas ve kaselerde taşırlardı. Sakalar getirdiği 
suyu evin içine girmeden, evin giriş kapısının yanında saka deliği olarak 
adlandırılan küçük taş tekneciklere boşaltırlardı. Su, bu tekneciğe bağlı 
borudan avludaki veya ev içindeki küplere dolardı. Osmanlı’da su ölçme 
sistemi her çeşmeye giden su miktarının belirlenmesi açısından önemliydi. 
Kaynaklarını vakıf suları, mülk suları, miri sular/hassa suları/devlet suları 
gibi değişik statüdeki sulardan beslenen çeşmelere belirli miktarda su 
verilmesine dikkat edilir ve su ölçümü lülelerle yapılırdı. Borular iç çaplarına 
ve debilerine göre, lüle, kamış, masura, çuvaldız, hilal gibi adlar alırdı. En 
çok kullanılan ölçü birimi olan lüle yuvarlak küre şeklinde otuz dirhem 
(yaklaşık 96.5 gr) ağırlığındaki bir kurşunun içinden geçebileceği kadar 
bir delikten akan su miktarı olarak tanımlanmıştır. Devamlı su akan salma 
lüleli çeşmeler çoğunluktayken, suyun zor elde edilebilir ve tükenebilecek 
bir kaynak olduğunun bilincine varılması, bu değerin idareli kullanımını 
ve su kullanımının ihtiyaca göre kontrollü yapılmasını zorunlu kılmıştır. 
Kanuni döneminde Kırkçeşme tesislerinin yapımı sırasında çeşmelerdeki 
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suyun aktığı oluk bölümünün bir vana görevi yapan ve istenildiğinde açılıp 
kapatılabilen dikine bir burmalı çubukla donanımı sayesinde su kullanımı 
kontrollü yapılmaya başlanmış, böylece suların ziyan olması engellenmiş, 
sokaklar çamurdan kurtarılmıştır (Tan, 2016).

Su Osmanlı’da sadece  temel bir ihtiyaç değil, maddi ve manevi  temizlik 
sembolü, sesinin dinginliği ile ruhları tedavi eden bir şifa vasıtası, insanın hatta 
canlının olduğu her yerde hayatın kendisi olmuştur.  Suya rahmet ve azizlik 
sıfatları verilmiştir (https://osmanlicesmeleri1453.wordpress.com/kultur/ ).

Canlılara su vermek en büyük hayır kabul edildiği ve suyun bir çeşme-
den aktığı sürece sevabının da devamlı olacağına inanıldığı için pek çok 
sultan, sadrazam ve hayır severler çeşmeler yaptırmıştır. Osmanlı hayır-
severleri, yaptırdıkları çeşmenin “Allah yolunda, hayır için” yapıldığı ma-
nasında “fi sebilillah” yaptırırdı. Bu ifade halk dilinde kısaca “sebil” haline 
gelmiştir. Arapçada tatlı su anlamında kullanılan “selsebil” aynı zamanda 
cennette bir ırmağa verilen addır (Devellioğlu, 1988: 934).

Osmanlılarda temizlik anlayışının önemini, XIX. yüzyıl Türkiye’sini çok 
iyi bilen İskoçyalı asilzade, İngiliz milletvekili H. Munro Butler Johnstone 
da, Türklerin temizliğine hayran olan Avrupalılardandır.  “Türkler” isimli 
eserinde bu konuda şöyle demiştir:  “Osmanlı sadece yeryüzünün en kibar 
milleti değil, aynı zamanda en temizidir de. Gerçek şu ki, temizliğin dışında 
nezaket hiçbir şey ifade etmez. Her ne kadar “temizlik dindarlığın diğer 
bir adıdır” sözü Hıristiyanlar tarafından da söylense bile, onu uygulayanlar 
Osmanlılardır. Temizlik onlar için sadece sıhhat amacıyla uyulan bir şey 
değildir. Onu samimi olarak dinî görevlerinden biri sayarlar. Osmanlılar-
da su önemli unsurlardan biri idi. Çünkü sebze ve meyve yıkamak, yemek 
pişirmek, bulaşık yıkamak için su gerekli idi. Eskiden içme suları  ayrıca 
satın alınırdı. Bugün de özellikle büyük şehirlerde bu uygulama mevcut-
tur. Yalnız biz bugün ne içtiğimizin pek farkında değiliz ama eskilerin bir 
su kültürü vardı. Eskiler âdeta içecek tadar gibi suyu bir yudum alarak 
onun  Çırçır mı, Karakulak mı, Hamidiye mi, Kestanem mi, Çamlıca mı 
olduğunu anlarlardı (http://www.cleanmax.com.tr/faydali-bilgiler/osman-
li-doneminde-temizlik-anlayisi-ve-onemi_313.html). 

Osmanlı, daha beylikten devlete geçiş yaptığı ikinci padişahı devrinde 
yaşadığı bölgelere su getirmeye başlamış ve tabi ki bunu da bir sevap vesile-
si saymıştır. Bu seyir üzerinden Bursa’da Sultan Orhan zamanında başlayan 
ve dinî inşaatın içinde yer alan su tesislerini Edirne’de daha ilerlemiş bir 
şekilde, İstanbul’da ise büyük bir gelişmeye uğrayarak abideleştiği görül-
mektedir. Müslümanlarda insan şeklinin dinî telâkkiler dolayısıyla sanat 
eserleri üzerinde yer almamasına karşılık, zarif kıvrımların, ince ve cazip 
şekilli çiçek ve yemişlerin, çeşme, sebil ve şadırvanların mermerleri üze-
rinde güzel şekilleriyle yaraşacakları en uygun sahayı buldukları görülür. 

https://osmanlicesmeleri1453.wordpress.com/kultur/
http://www.cleanmax.com.tr/faydali-bilgiler/osmanli-doneminde-temizlik-anlayisi-ve-onemi_313.html
http://www.cleanmax.com.tr/faydali-bilgiler/osmanli-doneminde-temizlik-anlayisi-ve-onemi_313.html
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Türk sanatında başlı başına bir varlık teşkil eden çeşmelerin yanında suyun 
bir “aziz” gibi takdis edildiği devirlerde kurulan su hayratları arasında za-
rif Türk sebilleri de görülür. Bunlar çeşmelerin daha incelmiş, dantel gibi 
örülmüş birer su içme tesisleridir. Zamanla Osmanlı Türklerinin mimarî 
tarzlarındaki değişiklikler yukarda bahsedildiği gibi su yapıları üzerinde 
de daima görülmüştür. Ekseriyetle yuvarlak ve yarım yuvarlak olan ve ba-
zen de köşeli yapılmış olan sebillerin yanında bir de çeşmeleri bulunur ve 
her çeşmenin üzerinde “Her şeyi sudan yarattık” ayet-i kerimesi bulunur. 
Osmanlıda hemen-hemen yüksek rütbeli her devlet adamı muhakkak çeş-
meler yaptırmıştır (Coşkun, 2016).

“Çeşme”, kelime anlamı olarak, Farsça’da “göz” anlamına gelen “çeşm” 
kelimesinden türetilmiştir. Su çıkan kaynak, pınar ve gözlere “çeşm” denil-
mesi, bunların akıtıldığı küçük yapılara çeşme denilmesine neden olmuş-
tur. Çeşmeler su mimarisinin en yaygın örnekleri olmalarının ötesinde, 
her dönemde Türk şehirlerinin en önemli öğeleri arasındadırlar. Selçuklu-
lar döneminden itibaren, dinî yapılarla bütünleşik ya da bağımsız bir yapı 
olarak çeşmelerin inşa edilmiş olduğu bilinmektedir (Çeşme ve Sebiller, 
http://abihayatsergisi.com/?portfolio=denem).

Öncelikle çeşme mimarîsinin kronolojik olarak gelişimini ele almakta 
yarar vardır. Dağıtılan suyun kaynaktan kente ulaştığı son nokta olan çeş-
me, terim anlamı itibari ile musluklu su haznesi, pınar, (Devellioğlu, 1988) 
su sağlama sisteminden gelen suyun kamunun kullanımına sunulduğu yapı 
(Sözen & Tanyeli, 2012: 75) şeklinde ifade edilmektedir. Çeşme kelimesinin 
yerine, XIII-XIV. yüzyıllarda Arapça “sikaye”, “ayn” yahut “meşka” terimle-
rinin kullanıldığı da görülmektedir (Can, 2015; Denktaş, 2002).

Dağıtılan suyun kaynaktan kente ulaştığı son nokta olan çeşmeler, Os-
manlı Mimarlığı’nın tarihsel süreç içerisinde değişen mimari moda/beğe-
nisi, teknolojik düzeyini yansıtan önemli birer belge niteliğindedir. Modern 
dünyanın yeni yaşama düzeni ile birlikte eski işlevlerini kaybettikleri için 
günden güne sayıları azalan Osmanlı çeşmeleri, yüzyıllara göre konum-
landıkları yerler itibarı ile kentlerin tarihi süreç içindeki gelişme alanları 
hakkında da fikir vermektedirler. Kimi zaman Osmanlı yönetiminin et-
kin kişiliklerinin güçlerinin göstergesini sonsuza taşıma özlemi içerisin-
de hayır ve dua kazanma amaçlı, kimi zaman yönetimin gerçekleştireceği 
yeniliklerin ve değişimlerin mimari göstergesi olarak yaptırılan Osmanlı 
Çeşmeleri; Osmanlı Mimarlığı’nda organik sokak kurgusunun sürpriz mey-
danlarında vista noktası oluşturmada, külliyelerin, yapıların veya sokak-
ların önemli cephe ve köşelerini vurgulamada kullanılmışlardır. Yaptırılış 
amaçlarına göre; şahısların bulduğu veya sahibi olduğu Vakıf Suları, Mülk 
suları gibi özel kaynaklardan sularını alan ya da belgelerde Hassa Suları/
Miri Sular olarak anılan, yapım giderlerini devletin üstlendiği şehir şebe-
kesinden yararlanan çeşmeler kimi zaman kamuya açık kent mekanlarını 
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biçimlendiren Osmanlı külliyelerinin bir parçası, kimi zaman da oda çeş-
meleri gibi özel mekanları süsleyen, anlamlandıran döneminin mimari 
zevkini ve özelliklerini yansıtan birer gösterge olarak karşımıza çıkmakta-
dırlar. Osmanlı Çeşmeleri bulundukları yerler ve yapılış amaçlarına göre: 
Duvar çeşmeleri, Köşe çeşmeleri, Meydan çeşmeleri, Sebillerle birlikte ta-
sarlanan çeşmeler, Namazgâh çeşmeleri, Oda çeşmeleri, Sütun çeşmeler 
ve Osmanlı yapılarının içinde, köşk/yalı bahçelerinde dekoratif amaçlı, 
bir tür çeşme olarak nitelenebilecek Selsebiller olmak üzere gruplanabilir. 
Yüzyıllara göre yapı malzemesi, biçim ve üslup açısından değişim göste-
ren Osmanlı çeşmelerinin klasik dönemde biçimlenen ana şeması: Suyun 
depo edildiği, erken dönemlerde çeşme mimarisini de etkileyen önemli bir 
bölüm olan hazne, Üzerinde daima akan (salma) veya kesilebilen (burma) 
muslukların yer aldığı, genellikle ait olduğu dönemin mimari modasına 
uygun süslemelerle bezeli ve çoğunlukla kemerli bir niş içerisinde bulunan 
musluk taşı/ayna taşı, bu taşın üzerinde yer alan çeşmeyi yaptıran hayır-
severin, kimi zaman suyun cinsinin, çeşmenin yapılış tarihinin belirtildiği 
kitabe, musluktan gelen suların toplanıp aktığı çukur tekne/kurna ve tek-
nenin iki tarafındaki bekleme sekilerinden oluşmaktadır (Kara, 2016).

Osmanlı’larda batıya nazaran ayrı bir güzellik taşıyan ve fevkalade geliş-
miş olan çeşme sanatı ve mimarisinin çok nefis örnekleri günümüze kadar 
gelebilmiştir. Osmanlı’da özellikle kent içi su tesislerinin yapımının hızlan-
dığı XVI. yüzyıldan sonra çok sayıda çeşme inşa edilmiştir. Ana kaynaklar-
dan künklerle saraylara, konaklara ve halka ait konutlara özel su dağıtımı 
sağlanmıştır ve hemen hemen her sokakta bir ya da birkaç tane olmak üze-
re yüzlerce çeşme, hayır yapısı olarak kullanıma açılmıştır. Osmanlı çeşme-
lerinin çoğu kitabelidir (Osmanlı Çeşme Kültürü, https://osmanlicesmele-
ri1453.wordpress.com/kultur/).

Su Osmanlı’da temizlik vasıtası olarak da önem kazandığından ve de iba-
detleri yapmak için öncelikle temizlenmek gerektiğinden camilerin avlusuna 
şadırvanlar yapılmış ve hamamlar yaptırılmıştır. Osmanlı Devletinin kurul-
duğu topraklar üzerinde Bizans ve Roma’dan kalma hamamlar bulunuyordu. 
Romalılar hamamlarda uzun zaman keyif yapardı ve bu sırada köleler onla-
ra hizmet ederdi. Osmanlılar hamamları İslami kurallara uygun bir şekilde 
kullandılar. Hamamların en önemli fonksiyonu evinde banyo bulunmayan 
kişilerin, sıcak ve temiz suyla yıkanma imkânı bulmasıydı. İbadetlerin ifası 
için gusül abdestli olmak gerektiği için herkesin banyo yapma imkanına sa-
hip olması çok önemliydi. Ayrıca soğuk havalarda her türlü temizlik ve öz 
bakım ihtiyaçlarını soğuk almadan giderebilmek için hamamları tercih eder-
lerdi. Hamamlar, soğuk mevsimlerde bile sıcak bir ortamda ve bol sıcak suyla 
yıkanmayı sağladığı için sıhhi yerler olarak düşünülmüştür. Hamamlar, ısıtıl-
masında kullanılan yönteme göre isimlendirilir. Doğal sıcak su kaynağı üze-
rine inşa edilmiş ve genellikle sağlık amacıyla kullanılan yapılar, kaplıcalar 
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olarak adlandırılır. Mahalle aralarındaki hamamlar ve suları odun yakılarak 
ısıtılırdı.  Mahalle aralarındaki hamamlara ha�anın belli bir gün ve saatlerin-
de sadece kadınlar giderdi. Bir kısmı sadece kadınlara mahsus olan hamam-
larının, temizliğin yanı sıra, kına gecesi, loğusa şerbeti ve benzeri kutlama 
ve eğlencelerde de önemli yeri vardı. O zamanlar kadınlar ve kızlar dışarıda 
pek gezmediği için oğlunu evlendirmek isteyen anneler de gelin adaylarını 
hamamlarda seçerlerdi (Yılmaz, 2016). 

Su tesislerinin arasına bir sağlık ve sosyal yapısı olan Türk hamamlarını da 
koymak icap eder. Osmanlılar başşehirlerini daha Bursa’-dan Edirne’ye ge-
çirdikleri zaman bir hamam yapı bilgisini de beraber götürmüşlerdi. Fetihle 
beraber Türk hamamı mimarîsi de İstanbul’a girmiştir. İstanbul’da ilk yapılan 
hamamlar hakkında Evliya Çelebi der ki: “İstanbul’da eskiden kalma Azaplar 
hamamı, Tah-tap hamamları vardı. İstanbul’da Osmanlılar elinde ilk yapılan 
hamam Fatih’in binagerdesi olan (Irgat hamamı) dır” (Coşkun, 2016).

Anadolu ve tüm İslam ülkeleri Antik Çağın “sağlıklı kafa sağlıklı vücutta 
bulunur” prensibi ile ifade edilen hamam ve beden bakımı kültürünü Orta 
Çağ boyunca bu güne kadar kesintisiz en iyi bir şekilde devam ettirmelerine 
karşın, Avrupa genellikle bu geleneği, biraz da üst üste gelen veba salgınları-
nın sonucu olarak kaybetmiştir. Sudan ve hamamdan kaçan Avrupa, temizlik 
mevhumunu, yıkanmada değil de son moda, temiz, ütülü keten gömlek giy-
mek ve parfüm kullanmakla bağdaştırıyor. Giderek bu ‘sudan kaçma’ özelli-
ği kültürler arası bir ayrım, “İslam Doğu yıkanır, Hıristiyan Batı yıkanmaz” 
şeklinde tara�ara bir nevi toplum benliği kazandırmıştır. Her ne kadar XIX. 
yüzyılda Paris, Londra ve New York gibi kentlerde çoğunlukla ticari bir gaye 
taşıyan bir toplum hamam kültürü görülüyorsa da ve bu hamamların başlan-
gıcında “oriental” dekoru ile sözde “Türk Hamamları” geliyorsa da, böyle bir 
gelişimin yapaylığı ortadadır (Yegül, 2009: 105). 

2. OSMANLI DÖNEMİNDE KOCAELİ SULARI

Kocaeli’nin fethine Akça Koca Bey ve adamları tarafından başlanılmış, 
Orhan Gazi Döneminde (1337 yılında) İzmit’in alınmasıyla tamamlanmıştır 
(Galitekin, 2006: 66). Şüphesiz ki, Osmanlılar da fetihten itibaren Roma ve 
Bizans dönemi su yapılarını kullanmışlardır (Çelik, 2000: 14). Ancak zamanla 
bununla yetinmeyerek kuyular açmışlar, pınarların başına çeşmeler yapmışlar, 
şehir civarında buldukları bazı su menbalarını, yaptıkları cami, hamam, çeş-
me, saray, imaret gibi yerlere götürerek, gerekli olan suyu temin etmişlerdir. 
Bu tesisleri bazı hayır sahipleri yapmış ve hayratlarının devamı için de çeşitli 
akarlar ile donattıkları vakı�ar kurmuşlardır. Kocaeli’de günümüze ulaşan ve 
sanat değeri olan çeşme çok azdır. Ancak, İzmit’te önceleri Çenesuyu gibi leziz 
suların sakalar tarafından satıldığını gerek belgelerden, gerekse o günleri gö-
renlerin nakillerinden bilinmektedir (Galitekin, 2006: 67). 
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Osmanlı öncesi dönemlerdeki durumu hakkında bilgi sahibi olunma-
yan Çenesuyu, Kocaeli’nin en az birkaç yüzyıldan beri şöhret bulmuş leziz 
sularından biridir. İsmini aldığı Derince’nin kuzeyinde bulunan Çene Da-
ğı’ndan çıkar. İstanbul ve çevresindeki leziz sular hakkında Hafîd Efendi ta-
rafından yazılmış olan bir risalede Çenesuyu hakkında şöyle denilmektedir: 
“Acı ve ağır olmayan su, halk arasında idrara yardımcı olması ile ünlüdür. 
Yazar on gün İzmit’te kaldığı halde çenesuyunu görememiş; ancak İstanbul’a 
azıcık onu da hediye olarak getirirlermiş.” Evliya Çelebi’nin seyahatnâme-
sinde bahsetmediği Çenesuyu’nun ne zamandan beri yaygın bir şöhrete 
sahip olduğu bilinmemektedir. Ancak en az 2-3 asırdır bilinen bir su, önce-
leri özel sakalar tarafından ahşap fıçılar içerisinde şehre getirilip satılmıştır. 
Sultan II. Mahmud 30 Kasım-4 Aralık 1836 tarihleri arasında gerçekleştir-
diği ikinci İzmit gezisinde Çenesuyu’nun kaynağına gitmiş ve incelemeler-
de bulunmuştur (Özcan, 1991: 369-370). Ahmed Zülki� Paşa’nın 1913 yı-
lındaki teşebbüsü sonuçsuz kalmış, nihayet 1932 yılında kaptajları ile şehre 
gelen isale hattının bir kısmı Donanma’nın gemi kazanlarında kullanılmak 
üzere bir Alman firmasına inşa ettirilmiş ise de, sonradan suyun azlığından 
dolayı Donanma’nın bu inşaattan vazgeçmesi üzerine bir yıl sonra belediye 
iki parmak bitünlü borularla şehre isalesini sağlamıştır. Ankara-İstanbul 
karayolunun yapımı sırasında isale hattının yol güzergahında kalmasıyla 
suyun şehirde akıtıldığı depo ve çeşmeler iptal edilerek halkın su ihtiyacı 
Çınarlı Köyü altında inşa edilen tevzi merkezinde karşılanmaya başlanmış-
tır. Çene dağından itibaren yaklaşık 8km’lik bir hatla tesislere ulaşmaktadır. 
1995’e kadar Kaşık Tesisleri’nde dağıtımı yapılan Çenesuyu Mart 2002’den 
itibaren de yeniden inşa edilen halihazırdaki tesiste dolum yapılarak satışı 
yapılmaktadır. Depoya gelmeden önce çeşitli filtrelerden geçirilip ozon-
lanır.  Çenesuyu şişkinlik yapmaz, yumuşaktır. Hafîd Efendi’nin de ifade 
ettiği gibi böbreklere faydalıdır. Florür içeriğiyle dişlerin dostu, zengin ve 
dengeli minerallere sahip, eski tabir ile  bir “mâ-i leziz”dir. İzmit’teki Sultan 
Abdülaziz Av Köşkü kitabesinde de Çenesuyu’nun tatlılığı ifade edilmiştir 
(Galitekin, 2006: 98-99).

İzmit için önemli olan Evliya Çelebi’nin: “… ve şehr içre câmi’lerde ve 
çeşmelerde cereyan eden Paşasuyu âb-ı hayâtdan nişân verir…” (Evliya 
Çelebi, 1999: 67) dediği Paşasuyu ise; Roma Dönemi’nde yapılıp, Bizans 
Dönemi’nde de kullanılan ve nihayet Osmanlılar tarafından tevarüs edilen 
İzmit’in en önemli su kaynağıdır. Vesikalardan öğrenildiğine göre, Osmanlı 
Dönemi’nde Paşa-suyu, mülk veya vakıf bir su değil, devlete ait, yani mîrî 
bir su idi ve İzmit’teki Mîrî Saray’a, camiler, hamamlar, mîrî değirmenler ve 
mahalle çeşmelerine veriliyordu. Kaynağından İzmit’e 20 küsur kilometre 
gibi uzun bir mesafeden gelen Paşa-suyu isâle hattının bakım ve onarımı-
nın, fetihten itibaren nasıl yapıldığı bilinmemektedir. Belgelerden öğrenil-
diğine göre bu hizmet bir müddet 20 kişiye bir kılıç timarı olarak verilmiş, 
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daha sonra ferman-ı hümâyûn üzerine, Kapdan-ı Derya Cafer Paşa tarafın-
dan suyun kaynağına yakın yerde bulunan ve Mirliva haslarına dahil olan 
Mihaliç köyü halkına teklif edilmiş, onlar da biz ancak kadimde olduğu gibi 
a‘şar, avârız ve tekâlif-i şakkadan muaf tutulursak yaparız demişler ve bu is-
tekleri kabul edilerek yüzyıllar boyu bu hizmeti sürdürmüşlerdir. Bazı bel-
gelerden anlaşıldığına göre; Mihaliç köylülerinin bu hizmeti 1848 yılında 
Nafia Nezareti (Bayındırlık Bakanlığı) kurulmasına kadar devam etmiş ol-
malıdır. Yine bazı belgelerden, 1854 yılında Paşa-suyu isale hattının bakım 
ve onarımı, su yollarının tamirine memur Hüseyin Bey marifetiyle yaptı-
rıldığı görülmektedir. Şehir içindeki su hatlarının bakım ve onarımı ise, 
daha az sayıda kimse tarafından yapıldığı; 1856’da Mihal, Yani ve Kostanti 
isimli üç Rum asıllı Osmanlı vatandaşın bu görevi aylıklı olarak yürüttüğü 
vesikalardan anlaşılmaktadır (Galitekin, 2006: 67-70).

3. İZMİT’TE OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE 
KALAN SU YAPILARI

Bu bölümde Osmanlı’dan günümüze ulaşan 1 sarnıç, 1 şadırvan, 12 çeş-
me ve 5 hamam tarihi ve mimari özellikleri ile anlatılacaktır.

3.1. Sarnıçlar

3.1.1. Kapanca Sokak Sarnıcı
İzmit’in yukarı kesimlerinde, Hacı Hasan Mahallesi’nde, Sırrı Paşa 

Köşkü altında, Kapanca sokağın girişinde yer alan sarnıcın (Şekil 1-2) 
yapım tarihi, yapan, yaptıran ve vakfiyesi bilinmemektedir. Tuğla hatıllı, 
kabayonu taş malzemeli bir yapıdır. Ev sarnıcı olduğu tahmin edilmektedir 
(Ürkmez, 2007: 235). XIX. yüzyıl geç Osmanlı dönemi dıştan kare planlı 
tek katlı inşa edilen su sarnıcı G.E.E.A.Y.K. (Gayrimenkul Eski Eserler ve 
Anıtlar Yüksek Kurulu)’nun 10.11.1979 tarihli kararı ile tescillenmiştir. 
İzmit Belediyesi tarafından 2009-2010 yılında istimlak edilen yapı İzmit 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kontrolünde 2012 yılında restore edilerek 
koruma altına alınmıştır (http://www.izmit.bel.tr/mekanlar/190-ada-13-
parsel-su-sarnici_17.html). Ancak bugün sarnıç olarak kullanılmamaktadır.
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Şekil 1. Restorasyon Öncesi             Şekil 2. Restorasyon Sonrası

       Sarnıç, 2008                                      Sarnıç, 2016

3.2. Şadırvanlar

3.2.1. Pertev Paşa Külliyesi (Yenicuma Camii) Şadırvanı
Şadırvan (Şekil 3), Yenicuma Camii ile birlikte 1579 tarihinde 

yapılmıştır (Galitekin, 2006: 178; Ürkmez, 2007: 50). Caminin kuzeyindeki 
avlusunda yer alıp, orijinal mermer şebekelerinin korunduğu bu eser temiz 
ve bakımlıdır. Bugün hala kullanılmaktadır.

Şekil 3. Yeni Cuma Cami Şadırvanı, 2016

3.3. Çeşmeler

3.3.1. Canfeda Kethüda Kadın (Orhan) Çeşmesi
Orhan Mahallesi, Medrese Sokak’ta Orhan Cami karşısında yer almak-

tadır (Şekil 4-6). Orhan Gazi Dönemine ait olan çeşme Canfeda  Kethüda  
Kadın tarfından Suada Usta’ya yaptırtılmıştır. Vak�yesi Canfeda  Kethüda  
Kadın’dır. İzmit çeşmeleri içerisinde en büyük boyutlularından, bir yol ke-
narı çeşmesidir. Eser, tek yüzlü, yuvarlak kemerli, kareye yakın planlı su haz-
nesi bulunan depolu bir çeşmedir. Çeşmenin güney, batı ve kuzey cepheleri 
düz işlemesiz, sadece depo cephesi olarak bırakılmıştır. Doğu cephesindeki 
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mermer aynasında palmetler, C ve S kıvrımlarıyla oluşturulmuş bir kompo-
zisyon görülür ve bunlar barok karakterlidirler. Kitabesinin üzerinde yer alan 
oval kuruluş ve taçlanma da aynı zamanda bir süsleme unsurudur. 1826-1827 
yıllarında onarım görmüştür (Ulugün, 2002: 89; Ürkmez, 2007: 236-239). 
Eser 3. derece arkeolojik sit alanı içinde bulunmaktadır. Yakın zamanda re-
storasyon geçirmiş ve iyi durumdadır. Fakat kullanılmamaktadır.

                                 
 Şekil 4. Orhan Çeşmesi, 2008               Şekil 5. Orhan Çeşmesi, 2008

Şekil 6. Orhan Çeşmesi, 2016

3.3.2. Pertev Paşa Külliyesi (Yenicuma Camii) Çeşmesi
Pertevpaşa Külliyesi’nin kıble avlusunun güneybatı köşesinde “Çeşmei 

Latifi Pertev Mehmet Paşa, 987” kitabesini havi büyük bir çeşmedir (Şekil 
7-8). Bu çeşme biri yolculara, diğeri de hayvanlara ait olmak üzere iki kı-
sımdır (Fıratlı, 1971: 20). Üzerinde kitabe bulunan, düzgün kesme taş örgü-
lü, sivri kemerli çeşme insanlar tarafından kullanılandır. Bunun güneyinde 
moloztaş duvar örgülü ve tuğla, sivri kemerlerden oluşan yan yana iki niş 
içinde hayvanlar için yapılmış olan çeşmeler yer alır. Bugün suyu akmayan 
çeşmelerin yalakları da yol seviyesinin altında kalmıştır. İnsanlar tarafın-
dan kullanılan çeşmenin arkasında sekizgen kasnak üzerine bir kubbeyle 
örtülü su haznesi bulunur (Ürkmez, 2007: 55). Yakın zamanda restorasyon 
geçirmiştir, iyi durumdadır. Fakat kullanılmamaktadır. 
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Şekil 7. Yenicuma Cami                           Şekil 8. Yenicuma Cami         

Çeşmesi,  2010                                             Çeşmesi, 2016          
Yavuz Ulugün Arşivi)                                                  

 

3.3.3. Tüysüz (Emine Hanım) Çeşmesi
Hacıhasan Mahallesi, Kalkavan Sokak’ta yer almaktadır (Şekil 9-11). 

1750 yılında Emine Hanım tarafından Tüysüzler’e yaptırtılmıştır. Vakfiyesi 
bilinmemektedir. İzmit Çeşmeleri içerisinde ünik yapı olarak çi�e çeşme-
dir. Büyük dikdörtgen formlu bir haznenin kuzey ve batı cephelerinde birer 
çeşme bulunmaktadır.  Çeşmelerin ikisi de sivri kemerli forma sahiptir ve 
kot farkı vardır.  Büyük hazneli çeşmelerin genel kuruluşu kabayonu taş 
ve tuğla malzemenin almaşık kullanımı ile oluşur. Çeşme süsleme bakı-
mından çok zengindir. Batı tara�akine selvi ağacı moti�eri, lale moti�eri 
ve rozetler ile kompozisyon oluşturulmuştur. Kuzey yöndeki çeşmede taş 
kabartma süsleme olarak ayna taşındaki çi� vazo içinden çıkan çiçekler 
düzenlemesi ile ortalarındaki rozet kalemişi olarak kemerin üzerinde ve 
köşeliklerde yer alan geometrik ve bitkisel süslemeler görülmektedir. Ona-
rımları bilinmemektedir. (Ulugün, 2002; Ürkmez, 2007). Bugün harap du-
rumda olup, kullanılmamaktadır.

         
Şekil  9. Emine Hanım Çeşmesi,      Şekil  10. Emine Hanım Çeşmesi,

  2008                                                   2008    
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Şekil  11. Emine Hanım Çeşmesi, 2016

3.3.4. Zeliha (Kapanca Sokak) Çeşmesi
Akçakoca Mahallesi, Kapanca Sokak’ta yer almaktadır (Şekil 12-

13). 1783-1784 yıllarında Hacı Mehmed Ağa’nın Zevcesi Zeliha Hanım 
tarafından yaptırtılmış olup, yapan ve vakfiyesi bilinmemektedir. Kapanca 
Sokak’ta bir evin istinat duvarına gömülü olarak bulunmaktadır. Ayna taşını 
çevreleyen kemer tuğla hatıllı kabayonu taş malzemeyle işlenmiştir. İki sıra 
tuğla bir sıra taş almaşıklığında yapılmış olup sivri kemerlidir. Kemerin 
hemen altında kitabeli, yalaklı, sokağa bakan tek yüzlü bir çeşmedir. 1997 
yılında onarım görmüştür (Ürkmez, 2007; Ulugün, 2002). Yakın zamanda 
restorasyon geçirmiş ve iyi durumdadır. Fakat kullanılmamaktadır.

                       
Şekil  12. Zeliha Çeşmesi, 2007          Şekil  13. Zeliha Çeşmesi, 2016

3.3.5. Topçu Çeşme
Akçakoca Mahallesi, Topçu Çeşme Sokak’ta yer almaktadır (Şekil 

14-15). XVIII. yüzyılda yaptırılmış olup, yaptıran, yapan ve vakfiyesi 
bilinmemektedir. Eser yol kenarı çeşmesi olarak inşa edilmiştir, bir köşe 
başında istinat duvarı  içinde bulunmaktadır. Dikdörtgen planlı genelde 
tuğla malzemeden inşa edilmiş bir yapıdır. Eserin yalağı Bizans mermer 
lahit alt kısmından devşirmedir. Onarımlar bilinmemektedir. Çeşmede 
süsleme sadece ayna taşında kabartma olarak görülmektedir (Ürkmez, 
2007: 255). Bugün harap durumda olup, kullanılmamaktadır.
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  Şekil  14. Topçu  Çeşme, 2008           Şekil  15. Topçu  Çeşme, 2016

3.3.6. Çakmaklı Çeşme (Duvar Çeşmesi)
Orhan Mahallesi, Orhan Caddesi’nde yer almaktadır (Şekil 16-17). 

XVIII. yüzyılda yapılmıştır. Yapan, yaptıran ve vakfiyesi bilinmemektedir. 
Çeşme, sokağın istinat duvarı içerisine gömülü olarak kalmıştır. Dikdört-
gen formdaki yapı, duvar içerisinde sonradan dar bir çerçeve içerisinde bı-
rakılmıştır. Üst kotta sadece çeşmenin tuğla malzemeden inşa edilmiş basık 
kemeri görülebilmektedir. Süsleme ise, günümüze kalan tek kısım olarak 
ayna taşında görülmektedir. Süsleme sivri Bursa kemerli üç bölüm halin-
de gerçekleşir. Üstte kemer aralarında iki büyük rozet yer almaktadır. Sol 
ve sağ kemerli bölümlerde ayaklı gövdeye doğru genişleyen ve üstte ağız 
kısmına doğru daralan vazolar içerisinden çıkan dekoratif çeşitli şekillerde 
çiçeklerle oluşur. Onarımları bilinmemektedir (Ürkmez, 2007: 253-254). 
Eser kentsel sit alanı içerisindedir. Bugün harap durumda olup, kullanıl-
mamaktadır.
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Şekil  16. Çakmaklı Çeşme, 2006     Şekil  17. Çakmaklı Çeşme, 2016

3.3.7. Ali Ağa Çeşmesi (Yeni Çeşme)
Hacıhasan Mahallesi, Çukurçeşme Sokak’ta yer almaktadır (Şekil 18-

19).  1884 yılında Hacı İsmail Ağa tarafından Ali Ağa’ya yaptırtılmış olup 
vakfiyesi bilinmemektedir. İzmit çeşmelerinin büyük boyutlularındandır. 
Yapı kare planda bir hazneye sahiptir. Cephenin beden duvarını oluşturan 
düzgün kesmetaş malzeme aralarda demir hatıllarla yer yer tutturulmuş-
tur. Yalak dört kenarından taçlandırılmış bir Bizans lahit kapağının ters 
kapatılmasıyla elde edilmiş ve altı dolgu ile desteklenmiştir. Yalağın iki 
yanında yine devşirme olduğu düşünülen köşeli iki (ayak) taşıma birimi, 
yine kemer üzengi noktalarında köşeli ve silmeli başlıkları bulunur. Eserde 
süsleme olarak doğu ve batı cephelerin güneye birleşim yerlerinin yuvarla-
tılması ve cephelerin üst kısımlarındaki silmeler ile güney cephe akıntıları 
gösterilebilir. Kemer içi ayna taşında ise bardak hücreleri ve kitabenin de-
ğişik renk ve çevirilerle estetik olarak işlenmesi de verilebilir. Onarımları 
bilinmemektedir (Ürkmez, 2007: 240-243). İzmit’teki Osmanlı Dönemi 
çeşmelerinden günümüze en sağlam ulaşmış olanlarından biridir, fakat 
kullanılmamaktadır. 
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      Şekil 18. Yeni Çeşme, 2007                 Şekil 19. Yeni Çeşme, 2016

3.3.8. Ellinci Yıl (50. Yıl) Çeşmesi
Akçakoca Mahallesi, Sırrı Paşa Caddesi üzerindeki 15 tescil numaralı  

sivil mimari eserin (konutun) güney yönünde bulunmaktadır (Şekil 20-
21).  Yapım tarihi, yaptıran, yapan ve vakfiyesi bilinmemektedir 50. Yıl İl-
kokulu bahçesinin moloztaş kuzey duvarında biri büyük, biri küçük iki niş 
biçiminde yer almaktadır. Başkaca herhangi bir özellik veya süsleme unsu-
ru içermez. Bugün harap durumda olup kullanılmamaktadır.

       
Şekil  20. 50. Yıl Çeşmesi, 2008       Şekil  21. 50. Yıl Çeşmesi, 2016

                          

3.3.9. Yumurtacı Çeşme   
Akçakoca Mahallesi, Sırrı Paşa Caddesi üzerindeki 15 tescil numaralı  

sivil mimari eserin (konutun) kuzey yönünde bulunmaktadır (Şekil 22-24).   
Yapım tarihi, yaptıran, yapan ve vakfiyesi bilinmemektedir. Dikdörtgen bir 
forma sahip olan yapı üstte sonradan örülme bir basık (segment) kemer 
ile sınırlandırılmıştır. Tabana doğru orijinal olması muhtemel taş parçaları 
görülmektedir. Aynalık bölümü üst kemere dek harçla kapatıldığından, 
süslemeleri ve geçirdiği aşamalarla ilgili bilgi yoktur. Bugün harap durumda 
olup kullanılmamaktadır.
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Şekil 22. Yumurtacı Çeşme, 2008      Şekil 23. Yumurtacı Çeşme, 2008

                                  

Şekil  24. Yumurtacı Çeşme, 2016

3.3.10. Serin Sokak Çeşmesi
Akçakoca Mahallesi, Serin Sokak’ta yer almaktadır (Şekil 25). Yapım 

tarihi, yaptıran, yapan ve vakfiyesi bilinmemektedir. Özgün bir mimariye 
sahip olan çeşme, bugün harap durumda olup kullanılmamaktadır.

Şekil  25. Serin Sokak Çeşmesi, 2016
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3.3.11. Meteer Sokak Çeşmesi
Hacıhasan Mahallesi, Meteer Sokak’ta yer almaktadır (Şekil 26-27). 

Yapım tarihi, yaptıran, yapan ve vakfiyesi bilinmemektedir. Yakın zamanda 
restorasyon geçirmiş olup kullanılır durumdadır.

                 
       Şekil  26. Meteer Sokak                 Şekil  27. Meteer Sokak Çeşmesi, 2016
            Çeşmesi, 2004

3.3.12. Kertil Tekke (Kaynak) Çeşme
Veliahmet Mahallesi, Hacı Hasan Çeşme Sokak’ta yer almaktadır (Şekil 

28-29).   Yapım tarihi, yapan ve  yaptıran bilinmemektedir. Kertil Vakfı 
vak�yesindedir. Bir evin ön kısmında yer alan ve büyükçe bir haznesi bu-
lunan bir çeşmedir. Hazne kabayonu taş malzeme, tuğla ve devşirme taş 
malzemelerden inşa edilmiştir. Lahit kapağı başlıkları görülür. Çeşmenin 
mermer aynataşı, üzerinde Grekçe olması muhtemel bir yazı bulunur. Tek 
çeşmesi vardır. Çeşmenin yalağı bir Bizans lahit kapağıdır.  Çeşme üzerinde 
süsleme unsuru oluşturacak emareler ve tarihlendirme kaynakları bulun-
mamaktadır. İzmit’in en eski çeşmelerinden biridir. Paşasuyu, Karakaya ve 
kuyulardan sağlanan sular bağlanmadan pek çok çeşmeye buradan su gi-
dermiş. 1999 depremi sonrasında  onarım görmüştür (Ürkmez, 2007: 248-
249).  Yakın zamanda restorasyon geçirmiş, üzeri mermerle kaplanmış ve 
özgün taş doku özelliğini yitirmiştir. Bugün iyi durumda olup, suyu hala 
akmaktadır.

         
Şekil  28. Kertil Tekke Çeşme,          Şekil  29. Kertil Tekke Çeşme,                 

                            2008                                                               2016
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3.4. Hamamlar

3.4.1. Süleyman Paşa (Yukarı Pazar- Dere)  Hamamı
İzmit’in eski ticaret merkezi olan Yukarı Pazarda, bugünkü adı ile 

Akçakoca Mahallesi, Tabakhane Caddesi’nde yer almaktadır  (Şekil 30-
34).   Sultan Orhan Devri’nde 1331 yılında Gazi Süleyman Paşa tarafından 
yaptırılmıştır. Süleyman Paşa Vakfı vakfiyesindedir. Yapının orijinali 
Osmanlı/ Duvar inşaatı Bizans sistemi, her sırada değişen taş ve yassı tuğla 
tabakalarıyla teşkil edilmişti. Yapıda kabayonu taş ve yer yer tuğla almaşık 
malzeme görülmekteydi.  Kadın ve erkek kısımlarını havi bir çi�e hamamdır. 
Her iki kısmın planı hemen hemen birbirinin aynıdır. Ön kısmında üzeri 
çi�e yüksek kubbe ile örtülü bir soğukluk kısmı, bunun arkasında birbirine 
kapı ile geçilen, alçak kubbe örtülü iki halvet kısmından ibarettir (Ürkmez, 
2007; Fıratlı, 1971). Eski onarımları bilinmemektedir. 2008 yılına kadar 
harap durumda olup, batı tarafından bir istinat duvarı ile desteklenmiş 
iken (Ürkmez, 2007: 200-204), 1925 yılında Klinghardt tarafından röleve 
planları yapılmış ve ünlü kitabında neşredilmiştir. Bu röleve planına göre 
soğukluklar 9.5 X 9.5 boyutunda olup çatılıdır. İki pencere ve birer kapıları 
vardır. Ilıklık bir kemerle ayrılmış 3.85 X 3.85 boyutlarındadır. Soğukluğun 
ortasında da güzel çanaklı bir havuzu bulunan bu hamam Orhan Gazi 
Dönemi’nden XV. yüzyıl sonlarına kadar mevcutlarının en ileri mimari 
tekniğini korumuştur (Öztüre, 1969: 211; Ulugün, 2003: 34). Haziran 
2008’de restorasyon çalışmalarına başlanmış ve 2013’de tamamlanmıştır. 
Hamam bugün, Müze ve Kültür Evi olarak işlev görmektedir.

      

    Şekil  30. Süleyman Paşa Hamamı,              Şekil  31. Süleyman Paşa
      1930’lar  (Yavuz Ulugün Arşivi)                        Hamamı, 2006    
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               Şekil  32. Süleyman Paşa,             Şekil  33. Süleyman Paşa Hamamı, 2014                                                       
                     Hamamı, 2008                       (Fot. F. Fevzi Şakçı,Yavuz  Ulugün Arşivi)

Şekil  34. Süleyman Paşa Hamamı, 2016

3.4.2. Mehmet Bey Hamamı (Orta Hamam)
Ömerağa Mahallesi, Fethiye Caddesi’nde yer almaktadır (Şekil 35-37).  

XVI. yüzyılın ikinci yarısında (1560’lar) Fevziye Camii’nin banisi İznikmid’li 
Mehmet Bey tarafından yaptırtılmıştır. Mehmet Bey Nam’ı Değer Fevziye 
Camii Vakfı vakfiyesindedir. Pertev Paşa Hamamı’nı andırmasından dolayı 
Mimar Sinan veya çırakları yapmış olabilir. Pertev Paşa hamamının benzeri 
planı olmakla beraber, onun gibi çi�e değil, tektir. 1985-87 yılları arasında 
Vakı�ar Genel Müdürlüğü tarafından esaslı bir onarım geçirmiştir. Yapının 
güney cephesi yapılar arasında kalır. Kabayonu taş malzemeden inşa ve 
kirpi saçaklı bir işlenişe sahiptir. Yapının doğu cephesi en hareketli cephedir. 
Bu cephede tuğla malzemeli külhan bacası görülür. Batı cephe malzeme 
olarak kabayonu taş ve tuğladan oluşan almaşık örgüye sahiptir. Cephenin 
soyunmalık kısmı üst kotta üç sivri kemerli pencere ve altta mermer 
çevrili lentolu tuğla tahfif kemerli üç pencereyle düzenlenmiştir. Ana giriş 
kuzey cephesindedir. İç mekana geçmeden yapıya üstten bakıldığında batı 
cephede kırma çatı ile örtülü soyunmalık kısmı ve düz eğimli çatı örtülü 
giriş mekanı görülür. Doğuya doğru ılıklığın ortası kubbe, iki yanının aynalı 
tonoz örtülü ve sıcaklığın da ortasının kubbe, yıkanma hücrelerinin kırma 
çatı örtülü olduğu görülmektedir. Ilıklık ve sıcaklık mekan örtülerinin 
tamamı kurşun kaplıdır. Ortada altı kenar (her kenarında bir yıkanma 



Mimarlık Çalışmaları 193

hücresi bulunan) kubbe örtülü halvet kısmı vardır. Ortadaki göbek taşı da 
altıgendir. Külhan ile su deposu doğu tarafındadır. Birkaç defa yanmış ve 
onarım görmüştür (Ürkmez, 2007; Öztüre, 1969; Fıratlı, 1971). Bugün ise, 
hala hamam olarak işlev görür durumdadır.

        
     Şekil 35. Mehmet Bey Hamamı,              Şekil  36. Mehmet Bey Hamamı

                                2001    (Fot. Erkan Kiraz, Yavuz  Ulugün Arşivi)                                                          
           

Şekil  37. Mehmet Bey Hamamı, 2016

3.4.3. Pertev Paşa Külliyesi (Yenicuma Camii)  Hamamı
Ömerağa Mahallesi, Pertev Paşa Caddesi’nde yer almaktadır (Şekil 

38-39).  1579 yılında Vezir-i Azam Kara Ahmet Paşa’nın Kahyası Hüsrev 
Kethüda tarafından Mimar Sinan’a yaptırtılmıştır. Vakfiyesi bilinmemek-
tedir (Ürkmez, 2007: 89). 1922 yılında Nurettin Paşa tarafından yıktırılan 
hamam, Pertev Paşa Külliyesi’nin avlusunun dışında caminin kuzey batı-
sındadır. Yıkılmadan önce yapılan planına göre, mütenazır planda çi�e bir 
hamamdır. Bu çi�e hamamın bir tek kubbesinde 40 pencere vardı. Her iki 
bölüm, kuzey tara�aki merkezi (külhan) sistem ile ısıtılmaktaydı. Her iki 
kısımda da dikdörtgen planlı camekan bölümü, daha sonra altı küçük, bir 
geniş yıkanma hücresini içeren halvet kısmı bulunmaktaydı. Bu mükem-
mel eser karşısında hayran olmamak mümkün değildi. Soğukluğun tam 
merkezinde asıl halvetin bulunduğu kısma girilirdi (Öztüre, 1969; Fıratlı, 
1971; Galitekin, 2010). Bugün ise, 1922 yılında harap olan hamama ait bazı 
duvar parçaları Pertev Paşa Caddesi üzerinde hala görülmektedir. 
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        Şekil  38. Yenicuma Cami Hamamı             Şekil  39. Yenicuma Cami                     
           (Fot. Haluk Doğanbey,                                         Hamamı, 2016
           Yavuz Ulugün Arşivi)

3.4.4. Küçük Hamam
Çukurbağ Mahallesi, Bahariye Caddesi, Küçük Hamam Sokak’ta yer al-

maktadır (Şekil 40-42).   Şehrin doğusunda Hüseyin Paşa Camii’nin karşı-
sında İzmit Redif Fırkası Komutanı Hasan Paşa tarafından, biraz yukarı-
sındaki Portakal Hafız Konağı’nın hamamı olarak 1842 yılında yapılmıştır. 
Küçük ölçülere göre yapılmış olup, camekan bölümü halka açıldıktan sonra 
eklenmiştir. Camekan ahşaptır, buradan kubbe örtülü bir kısma, buradan 
da dikdörtgen planlı bir kısma geçilir. Soğukluk kısmı ayıran ikinci bir böl-
mesi yoktur. Halvet kısmı bir kubbe, bir manastır tonozu ile örtülü dikdört-
gen biçimlidir. Kubbe örtülü küçük özel bir odası da özelliğini oluşturur. 
Külhan bölümü doğuda, su deposu kuzeydedir (Öztüre, 1969: 222). Sultan 
II. Mahmud Vakfı vakfiyesindedir. Sonradan eklendiği anlaşılan ve şimdi 
soyunmalık olarak kullanılan bir bölüm vardır. Yapı, birçok değişiklik ve 
eklemeler geçirmiş, günümüze mimari değerini yitirerek ulaşmıştır. Yapı 
plan tipi olarak tek hamamdır. Yapıda kullanılan kubbelerde, ana mekan-
dan geçişler pandanti�e sağlanmaktadır. Hamam şimdiki dış görünümü ile 
tarihi ve mimari bir değer ifade etmemektedir. Güney tarafı iki katlı kır-
ma çatı örtülü, soyunmalık kısmıyla doğu cephesi şimdi ev olarak kullanı-
lan mekan ile çevrilidir. Süsleme bakımından yoksuldur. Yapının girişini 
sağlayan batı cephesi sıvanmış durumdadır. Onarımları bilinmemektedir 
(Ürkmez, 2007; Fıratlı, 1971). Eser 3. derece arkeolojik sit alanı içinde yer 
almaktadır. 2011 yılına kadar hamam işlevini devam ettiren yapı, bugün 
orta durumda olup, kullanılmamaktadır. 
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 Şekil  40. Küçük Hamam              Şekil  41. Küçük Hamam, 2006                                       

(Fot. İsmail Küçük,Yavuz Ulugün Arşivi)                                        

Şekil  42. Küçük Hamam, 2016

3.4.5. Yeni Hamam
Kolordu binası karşısında, eski İstanbul caddesindedir (Şekil 43-47). 

Bugünkü adıyla Hacıhasan Mahallesi, Sırrı Paşa Caddesi’nde yer almaktadır. 
XVIII. yüzyıl ortalarında Hamalzade Hacı Hasan tarafından yaptırtılmıştır. 
Yapan bilinmemekle birlikte vakfiyesi Gerdankıran Camii Şerifi Akarı’dır. 
Camekan kısmı ahşaptır, buradan birkaç basamaklı bir merdiven ile 
soğukluk kısmına geçilir, bu kısmın üzeri kubbe örtülüdür, bunun kuzey 
yanında kemerle ayrılı üç bölmeli yüksek bir kısım vardır, bu kısım ortada 
kubbe, yanlarda tonoz örtülüdür. Buradan bir kapı ile halvete geçilir. Halvet 
sütunlarla taşınan merkezi bir kubbe ile örtülü olup, dört köşede birer 
kapalı hususi yıkanma yeri, bunlar arasında kalan kısımlarda açık yıkanma 
yerleri vardır. Ortada sekiz köşeli bir göbek taşı bulunmaktadır. Doğu-batı 
doğrultusunda dikdörtgen planda inşa edilmiş bir, tek hamamdır. Plan 
itibariyle İstanbul Cağaloğlu Hamamı’na benzemektedir. Kuzey cephesi 
tuğla hatıllı kabayonu taş malzemeden inşadır. Cephe ortasında aslan başı 
biçiminde mermer malzemeli devşirmeli bir çörten bulunur. Onarımları 
bilinmemektedir (Ürkmez, 2007; Fıratlı, 1971). Öztüre ise yapıyı, 1820-
26 yıllarına tarihlendirmektedir  (Öztüre, 1969: 221). Hamamın güney 
ve doğu cephesi, yakın zamanda yapılan apartman tarafından tamamı 
ile kuşatılmıştır. Günümüzde kullanılmayan hamamda 2016 yılında 
restorasyon çalışmalarına başlanmıştır.  



MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM’DA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR196

      
           Şekil  43. Yeni Hamam, 1960’lar                      Şekil 44. Yeni Hamam,  
                (Yavuz Ulugün Arşivi)                     1980 Sonları  (Yavuz Ulugün Arşivi)

   
Şekil  45, 46. Yeni Hamam, 2011

Şekil  47. Yeni Hamam, 2016
 

4. DEĞERLENDİRME
Yaşam yolculuğunda her zaman insanın ihtiyaç duyduğu su, yeryüzün-

deki bütün canlıların yol arkadaşı olmuş, yaşamlarını etkilemiş ve kendi 
akışının seyrinde bir kültür oluşturmuştur. İslam medeniyeti suya yön ve-
ren bir medeniyet olmuş ve Osmanlı ise, kendinden önceki kültür ve uygar-
lıklardan aldığı birikimi geliştirerek kendine özgü bir su uygarlığı yaratmış-
tır. Bizlere düşen görev ise bu kültür ve teknolojiyi yaşatmak olmalıdır. Bu 
bağlamda, Osmanlıdan günümüze kalabilen ve geçmişin kültürel izlerinin 
sürülebileceği tarihi eserleri kayıt altına alıp korumak, kültürel süreklilik 
için önem taşımaktadır.

Osmanlı su medeniyetine ait, bu çalışmada anlatılan çoğunluğu XVIII. 
yüzyılda  İzmit’te inşa edilen ve kültürümüzde oldukça önemli yeri olan 
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yapılardan çok daha fazla sarnıç, şadırvan, çeşme ve hamam anıt mimari 
eser varken, korunamadıkları için bugüne ancak burada adı geçenler 
kalabilmiştir. Koruma düşüncesi, insanın geçmişinin, bugününün ve 
geleceğinin sorumluluğunu taşımalı;  kültürel kimliğin izlerini taşıyan bu 
yapıları gelecek kuşakların da görme ve tanıma hakkı onlara verilmelidir.

Günümüzde her eve şebeke sularının gelmesiyle birlikte önemini yiti-
ren mahalle çeşmeleri, sarnıçlar, hamamlar hızla yok olma tehlikesiyle karşı 
karşıyadır. İzmit ilçe merkezinde bulunan mevcut su yapılarının çoğu res-
torasyon geçirmesine rağmen kullanılmamaktadır. Restore edilmeyenlerin 
bir an önce restore edilmesi, hepsinin asli fonksiyonlarına kavuşturulması 
ve kültürel süreklilik için gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmalıdır. 
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GELENEKSEL TÜRK EVİ ODA DEKORASYONUNDA 
KULLANILAN MALZEME VE TEKNİKLER: SAFRANBOLU 

YÖRESİ EVLERİ

MATERIALS AND TECHNIQUES USED IN THE 
TRADITIONAL TURKISH HOME ROOM DECORATION: 

SAFRANBOLU REGION HOUSES

Deniz DEMİRARSLAN1

ÖZET

Mimarlık ve kültür tarihi açısından sahip olduğu nitelikler nedeniyle önemli 
bir konuma sahip olan geleneksel Türk evinin oluşumu iç mekândan dış mekâna 
doğru gelişmektedir. Bu konutun temel planlama birimi odadır. Odaların bir araya 
gelmesiyle oluşan üst kat ana yaşam alanıdır. Bu nedenle oda, geleneksel Türk evi-
nin planlaması için kilit görevi görmektedir. Konutun dış kabuğu odanın iç mekâ-
nının dışa yansımasıdır. Yörelere göre odanın iç mekânında kullanılan yapı malze-
meleri değişmekle birlikte odanın genel planlama ilkeleri değişmemektedir. Ayrıca 
yapı malzemelerinin uygulama yöntemleri de her yörede aynıdır. Bu uygulama 
yöntemleri sivil Türk mimarisinin malzeme uygulama yöntemlerini oluşturmak-
tadır. Oda iç mekânlarında kullanılan yapı malzemeleri ve uygulama tekniklerinin 
incelenmesi ile hem geleneksel Türk evinin oluşumu hem de Türk sivil mimarisin-
de yapı malzemesi kullanımı hakkında bilgi edinmek mümkündür. Bu çalışmada 
geleneksel Türk evinin tüm karakteristik özelliklerini barındıran Safranbolu yöresi 
evlerinde odanın kuruluşunda kullanılan yapı malzemeleri ve uygulama teknikleri 
incelenmiştir. Sonuçta geleneksel Türk evinin inşasında kullanılan yapı malzeme-
leri ile uygulama yöntemlerinin özellikleri ve seçilme nedenleri ve mekân tasarı-
mına etkileri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Türk evi, oda, iç mekân, yapı malzemesi, 
uygulama tekniği, Safranbolu.

ABSTRACT

�e formation of traditional Turkish house which occupies a significant 
position due to its architectural and cultural features expands from interior to 
exterior space. �e basic planning unit of this house is room. Upper �oor which 
is formed with the merging of rooms is the main living space. �at is why the 
room is the key in planning traditional Turkish house. Outer shell of the house 

1    Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, demirarslandeniz@
gmail.com
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is the outside re�ection of interior space. Although the kind of constructional 
materials used in interior space of house changes with respect to regions, still 
the general planning principles of the room remain unchanged. Furthermore, 
application methods of construction materials are also the same in each region 
and these application methods constitute material application methods of civil 
Turkish architecture. It is possible to obtain information on both the formation of 
traditional Turkish house and construction material in Turkish civil architecture 
by analyzing construction materials and application methods within interior 
spaces of room. In present study, construction materials and application methods 
employed in Safranbolu region houses bearing all the characteristics of traditional 
Turkish house have been analyzed. In the end, the kind of construction materials 
employed in the structuring of traditional Turkish house and characteristics of 
application methods, the motives for selecting such methods and their impacts on 
space design have been detected.

Keywords: Traditional Turkish house, room, interior space, construction 
material, application technique, Safranbolu.

GİRİŞ 

Tasarımı etkileyen malzeme yapıda doğru kullanıldığında zamanla 
geleneksel kullanım biçimlerine dönüşmektedir. Bu bağlamda, yapı mal-
zemesinin eser niteliği taşıyan yapılardaki kullanımının incelenmesi için 
geleneksel Türk evi önemli bir örnektir. Türk sivil mimarisinin en önemli 
unsurlarından biri olan geleneksel Türk evi çok geniş bir coğrafi alana yayı-
lan, mimari ve kültürel açıdan önemli değerlere sahip olan bir konuttur. Bu 
konutun planlanmasında temel birim çeşitli tasarım bileşenlerinden oluşan 
odadır. Odayı meydana getiren tasarım bileşenlerinin yapımında kullanı-
lan malzemeler ile uygulama tekniklerinin birçoğu konutun bütününün 
yapımında da kullanılmıştır. Çünkü, geleneksel Türk evi içten dışa doğru 
büyüyen bir olgudur. Bu konutun odasını oluşturan yapı malzemelerinin 
fiziksel özellikleri, uygulama teknikleri ve bu malzemelerin mekâna kazan-
dırmış olduğu etkilerin incelenmesiyle geleneksel Türk evinin yapımında 
kullanılan malzemeler, yapım yöntemleri ve tasarım özellikleri hakkında 
bilgi sahibi olmak mümkündür. Ayrıca, bu konutun odasının iç mekânında 
uygulanan yapım tekniklerinin tümü Osmanlı dönemi Türk sivil mimarisi-
nin uygulama teknikleri olduğundan Osmanlı dönemi Türk sivil mimarisi 
hakkında da bilgi edinilmektedir. 

SAFRANBOLU YÖRESİ EVLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Safranbolu  18. ve 19. yüzyıl geleneksel Türk konut mimarisi ve sosyal 

yaşamını yansıtan en önemli örnekleri kapsadığı için UNESCO tarafından 
Dünya Mirası şehirleri arasında seçilmiştir. Safranbol’ya 20 km uzaklıkta 
yer alan Yörük Köyü ise tamamı tarihi eser niteliği taşıyan evleri barındıran 
ve sit alanı olarak ilan edilmiş bir köy yerleşimidir. Bu yörede yaşam tarzı, aile 
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yapısı, iklim, yöresel malzeme ve işçilik, kültürel ve maddi zenginlik konut-
ların boyut ve biçimini belirleyen unsurlardır. Safranbolu yöre halkı Osmanlı 
sarayına yakın çevrelerden oluştuğu için İstanbul’daki 19. yüzyıl konut yapım 
tekniği ve malzeme seçimlerinden etkilenilmiştir. Konutların yapımında yapı 
malzemesi olarak bölgede kolay bulunan kalker esaslı taşlar, kerpiç, kiremit 
ve ormanlık bir bölge olmasından dolayı ahşap kullanılmıştır. 

Geleneksel Türk evi plan tipi sını�andırması içinde dış ve orta sofalı 
plan tiplerinde inşa edilen Safranbolu yöresi konutlarının zemin katı kâ-
gir, üst katı “hımış” olarak isimlendirilen ahşap karkastır. Bazı konutların 
dış cephelerinde “bağdadi sıva” olarak isimlendirilen sıva yapılmıştır. Evler 
genellikle 2–3 katlı ve 5 ila 8 odalıdır. Büyük konaklarda kışın kullanılan 
ve kolay ısıtılması amacıyla tavanı diğer katlara göre daha alçak inşa edilen 
bir de ara kat bulunmaktadır. Evin en gösterişli odalarının yer aldığı üst 
kat evin esas yaşama katıdır. Bazı zengin konaklarının bir odasında havuz 
bulunmaktadır. Mahremiyet ve geleneklerden ötürü zengin evlerinde se-
lamlık- harem ayırımı da görülmektedir. Safranbolu yöresi konutlarının 
hemen hepsinde bu özellikler görülürken özellikle odanın iç mekân ku-
ruluşunda kullanılan yapı malzemeleri ve uygulama teknikleri açısından 
birbirinden farklı ve özgün örnekler dikkati çekmektedir. 

SAFRANBOLU YÖRESİ EVLERİNDE ODANIN GENEL 
ÖZELLİKLERİ 

Geleneksel Türk evinin karakteristik özelliklerini taşıyan bu konutlarda 
tüm odaların ortak özelliği çok işlevli oluşudur. Odanın tasarımında basit-
lik, ekonomiklik, tutumluluk, işlevsellik ve esneklik önemli tasarım ilke-
leridir. Odanın ölçüsü evin ana strüktür malzemesi olan ağacın ölçüsüne 
göre kereste uzunluğu esas alınarak odanın genişliği 3- 4 m. yapılmıştır. 
Kare planlı oda sedir- ocak- dolap etrafında şekillenir ve odanın ortası 
günlük eylemler için boş bırakılmıştır. Safranbolu yöresi evlerinin odala-
rı esasen mimari yapıyla birlikte şekillenen ve birçoğu ağaç malzemeden 
yapılmış bileşenlerin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Bu bileşenler yer, 
duvar ve tavandan oluşan mekân düzlemleri, pencere, kapılar, ocak, dolap, 
sedir, seperatör, niş ve ra�ardır. Odada tüm eylemler yerde ve yere yakın bir 
düzlemde yapıldığı için yer ve duvar düzlemleri kullanım amacına uygun 
bir şekilde üç ana bölümde tasarlanmıştır. Buna göre; yer düzlemi ve yakın 
çevresi “yaşam çevresi” olarak belirlenmiştir. Tüm günlük eylemler burada 
yapılmaktadır. Oturma seviyesinden, insanın ayakta iken uzanabildiği en 
üst kol seviyesi arasında kalan kısım ise “ulaşılabilen çevre” olarak belir-
lenmiştir. Depolama eylemleri ile yıkanma eylemi, ocak, pencere ve kapı 
bu bölümde tasarlanmıştır. Pencerenin üst hizası ile tavan arasında kalan 
bölüm ise “nadir kullanılan çevre”dir. Az kullanılan eşyaların depolandığı 
dolaplar ile tepe pencereleri bu bölümde çözümlenmiştir (resim 1).
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Resim 1.Geleneksel Türk Evi odasında bölümlenme.

İncelenen örneklerdeki odaların özelliklerine kısaca değinirsek; tüm in-
celenen örneklerde odaların yukarıda söz edilen şekilde düşeyde üç bölüme 
ayrıldığı açıkça görülmektedir. Kaymakamlar Evi, Kileciler Evi ile Mümtaz-
lar Evi’nin odalarında tepe penceresi bulunmamaktadır ve duvarlarında ki-
reç badana, tavanda ise çıtakari işçilikleri göze çarpmaktadır. Tüm incelenen 
örneklerde odanın kuruluşunu sağlayan dolap ve kapılarda da basit geçme 
teknikleri kullanılarak tablalı konstrüksiyonda ahşabın kullanıldığını gör-
mekteyiz (resim 2). Kileciler Evi’nin baş odasının girişinde yer alan torna 
işçiliğinin kullanıldığı dolaplar aynı zamanda oda girişi ile odayı ayıran bir 
bölücü görevi üstlenmektedir. Mümtazlar Evi’nin baş odasının tavanı da yine 
çıtakari işçiliğinin eşsiz bir örneğini oluşturmaktadır (resim 3). 

Resim 2: Solda Kaymakamlar Evi, sağda ise Kileciler Evi odalarından genel 
görünüm.
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Resim 3: Mümtazlar Evi’nde odadan genel görünüm.

Yörük Köyü Sipahioğlu Konağı’nın baş odası duvarlarını oluşturan ah-
şap yüklük, nişler ve kalem işlerinin eşsiz bir birlikteliğini sunmaktadır. İn-
celenen örnekler içinde dekorasyonu açısından en özenli oda bu örnekte 
yer almaktadır. Baş odanın dışındaki odalar da baş oda ile aynı özellikle-
ri taşımaktadır (resim 4). Sucu Hafız Evi baş odası Sipahioğlu Konağının 
baş odasına oranla daha sade bir dekorasyona sahip olmakla berber du-
varlarında alçı kabartma işçiliği dikkat çekicidir (resim 4). Tüm incelenen 
örneklerde oda bileşenleri aynı özellikleri göstermekte olup; dokumaların 
kullanımı ile dekorasyonun zenginleştirilmiş olduğu görülmektedir. 

  
Resim 4: Solda Sipahioğlu Konağı başodası, sağda Sucu Hafız Evi baş odasından 

genel görünüm. 

ODAYI OLUŞTURAN BİLEŞENLERDE KULLANILAN 
YAPI MALZEMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA 
TEKNİKLERİ

Safranbolu yöresinde odanın iç mekânında geleneksel Türk mimarisin-
de kullanılan yapı malzemeleri ve uygulama tekniklerinin en önemlilerini 
görmekteyiz. Yapı malzemesi olarak odalarda ahşabın kullanımı yörenin 
ormanlık bir alan oluşu nedeniyle oldukça yoğundur. İkinci olarak yörede 
bulunan kalker esaslı taşlar odanın oluşumunda önemli bir paya sahiptir. 
Bunların dışında çeşitli malzeme ve teknikler kullanılmıştır. Kullanılan 
tüm malzemeler yakın çevreden kolaylıkla temin edilebilen içerisinde yer 
aldıkları coğrafya şartları ve iklime uyumlu doğal malzemelerdir.
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Odalarda Ahşap Kullanımı ve Uygulama Teknikleri
Safranbolu yöresinin içinde yer aldığı bölge ormanlık bir alandır. Günü-

müzde bu ormanların 8.669.000 m³’nü ibreli ağaçlar, 1.396.000 m³’nü yap-
raklı ağaçlar oluşturmaktadır (Karabuk İl Çevre Durum Raporu, 2009, 22). 
Bugün Karabük Orman İşletmesi alanında ağaçların %38’i köknar, %30’u 
kayın, % 20’si çam, % 9’u meşedir. Geçmişte bu oranların daha fazla olduğu 
bilinmekle beraber; bu ormanlardan elde edilen ağaç malzeme yörede ahşap 
karkas yapılarda hatıl, kiriş ve dikme olarak, ayrıca kapı ve pencere doğra-
malarında, tavan ve yer döşemelerinde, dolaplarda ve çatı kuruluşunda kul-
lanılmıştır. Ahşap modüler sistemin kuruluşu, bir aks dizisinin kuruluşuna 
yardımcı olmuş ve odanın boyutlarını belirlemiştir. Safranbolu yöresinde ev 
yapımında kullanılan ağaç malzeme Gayıza, Tokatlıköy, Danaköy, Karaevli 
ve Susundur köylerinden elde edilmekteydi. Ağaç el bıçkısı ya da su hızar-
larında kesilmekteydi. Örneğin; Danaköy’de 20.yüzyılın ilk yarısında üç su 
hızarı bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır (Demirarslan, 2016).

Bölge ormanlarında yetişen sarıçam, karaçam, köknar, ceviz ve kavak 
ağaçları yoğun bir şekilde bu yöredeki konutlarda odanın kuruluşunda kul-
lanılmıştır (Uysal, 2003: 69). Meşe ve kestane ağacı da bölgede çok bulunma-
sına rağmen; çok dayanıklı ve değerli bir ağaç cinsi olduğundan çok önemli 
yapılarda kullanılmıştır. Konutlarda bu ağaçların yerine köknar ağacı kul-
lanılmıştır (Ekinci, 2004: 617). Ağaçların kesim zamanına özen gösterildiği 
için ağacın çürümesi, böceklenmesi ve kurtlanması önlenmiştir. Ağaçların 
kesim zamanı bu yörede dolunay zamanıdır. Ancak, kesildiği mevsim ayrıca 
önemlidir. Örneğin; bu yörede çam ve köknar sonbaharda kesilirken, kavak 
ağacı ilkbaharda kesilmektedir. Safranbolu yöresi evlerinin oda kuruluşu ve 
dekorasyonunda kullanılan ağaç türleri, özellikleri ve kullanıldığı yerler Tab-
lo-1’de ayrıntılı şekilde belirlenmiş ve sunulmuştur. 

Odanın kuruluşunda kullanılan ağaç malzeme çeşidi az olmasına rağmen; 
aynı ahşap kullanıldığı yere göre farklı biçim ve boyut almaktadır (Gülmez, 
2006: 424). Örneğin; genişliği yaklaşık 60 cm. olan dolap kapağı ile döşemede 
tek parça olarak kullanılan aynı ağaç malzeme, uygulama tekniği ile farklılık 
kazanmaktadır. Safranbolu yöresi evlerinde uygulama teknikleri sayesinde 
ağaç malzeme her seferinde yeni bir malzeme gibi değerlendirilmiş ve yeni-
den keşfedilmiştir (Demirarslan, 2016).

Ahşabın tasarım bileşenlerinin yapımında kullanılan uygulama teknik-
lerinin başında geçme tekniği olarak isimlendirilen ve Türk mimarisinin 
önemli yüzey oluşturma tekniklerinden biri gelmektedir. Bu teknik ahşap-
da kullanıldığı ortamın bağıl nem ve sıcaklık değişimi ile gerçekleşebilecek 
genleşmeye imkân vermek üzere iç gerilmeleri azaltılmış, büyük ve dekora-
tif yüzeyler elde etmek için küçük ölçülü parçaların birbirine geçmeli olarak 
birleştirilmesinde uygulanan bir yapım tekniğidir. Bu teknikte parçalar 
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yerleştirilirken her birinin lif yönünün yandakinin tersi olmasına dikkat 
edilir (Uluengin, 2001: 65). Dolap kapakları, kapılar, duvar kaplaması ve ta-
vanlarda uygulanmıştır. Tablo-1’de belirtildiği üzere ceviz ağacı bu tekniğin 
uygulanması için çok elverişlidir. Önemli olan bir diğer teknik de “çıtakari” 
olarak isimlendirilen ahşap parçaların çivi ile birleştirilmesi tekniğidir. Özel-
likle duvar kaplaması, tavan ve tavan merkezindeki süslemelerde uygulan-
mıştır. Çıtaların kalınlıkları yaklaşık 1,5 cm.dir. Çıta kenarlarına profil veya 
kordon açılmıştır. Mümtazlar Konağı baş odasının tavanı çıtakari işçiliği açı-
sından önemli bir örnek teşkil etmektedir. 

Tablo 1. Safranbolu Yöresi Evlerinde Oda Kuruluşu ve Dekorasyonunda 
Kullanılan Ağaç Malzeme Türü, Kullanım Yeri ve Özellikleri

Ağaç 
Türü

Kullanıldığı 
Yer Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Sarıçam

Yapı strüktürü, 
döşeme 
tahtası, duvar 
kaplaması, 
ocak 
davlumbazı, 
dolap kapağı, 
kapılar

Odunu reçine içermektedir. Bu ağacın özodunu 
mantar zararlarına karşı dayanıklıdır. İşlenmesi ko-
lay, çivi, vida ve tutkal tutma kabiliyeti ve elastikiyeti 
iyidir. 

Köknar

Pencere, kapı, 
ana taşıyıcı, 
hatıl ve 
kirişlerde

Reçine kanalı içermemektedir. Li�eri düzgün ve yek-
nesak olduğu için odunu yumuşaktır (Sevimli, 2003, 
43). Bu ağaç sarıçama kıyasla yüzey işlemlerine daha 
uygundur. Bünyesinde özsuyu oranı fazla olduğun-
dan pencere ve kapı yapımında kullanılmıştır. İşlen-
mesi kolay, çivi ve vida tutma kabiliyeti yüksektir. Yü-
zeyi iyi şekilde boya kabul etmemektedir. Sarıçamda 
olduğu gibi demir ile ilişkisinde ve rutubetli ortamda 
yüzeyinde mavimsi- gri lekeler oluşmaktadır. Basınç 
gibi mekanik etkilere karşı dayanımı yüksek oldu-
ğundan ahşap karkasın ana taşıyıcı elemanlarında 
kullanılmıştır. Hatıl olarak kullanıldığı gibi döşeme-
lerde ve üst katın kirişlerinde de kullanılmıştır.

Ceviz

Duvar 
kaplaması, 
tavan 
kaplaması, 
kapı, dolap

Ceviz ağacı orta sert ve sıkı elya�ı bir ağaç malzeme-
dir. Çivi, vida ve tutkal ile bağlantı kurma niteliği ye-
terlidir. Fiziksel etkilere karşı dayanıklıdır. Ortamın 
ısı ve nem farklılıklarından çok etkilenir. Bu nedenle 
ahşap malzeme geçme tekniği kullanılarak ortamın 
fiziksel koşullarından etkilenmesi önlenmiştir. Kolay 
ve rahat işlenir.
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Kavak
Korkuluk, 
parmaklık, 
seperatör vb. 

Çok yumuşak, hafif, düzgün li�i, basınç ve çekme et-
kisinde mukavemeti düşük, kaba ve gevşek yapılıdır. 
Ortamın ısı ve nem farklılıklarından az etkilenmek-
tedir (Sevimli, 2003, 46). Kolay kesilir. Tutkal ile iyi 
bağlantı kurar. Mekanik etkilere dayanımı zayı�ır. 
Bu nedenle korkuluk gibi taşıyıcı özelliği olmayan 
bileşenlerde ve torna işçiliğine elverişli olduğundan 
torna işçiliği gerektiren yerlerde kullanılmıştır.

Ormanlık bir bölge oluşu nedeniyle yörede “hırhırcı işi” olarak da isim-
lendirilen torna işçiliği çok gelişmiştir (Günay, 1999: 318). Bu yöredeki 
ustaların geleneksel Türk evleri ile ünlü Beypazarı gibi başka kentlere de 
giderek evlerin torna işi süslemelerinde çalıştığı bilinmektedir. Osmanlı 
mimarisinde sıkça kullanılan yatay eksenli ahşap tornalar bu evlerdeki uy-
gulamalarda kullanılmıştır. Bu şekillendirme yöntemi pencere parmaklığı, 
seperatör, ve dolap korkuluklarında uygulanmıştır. Kileciler Evi baş oda-
sında yer alan dolapların torna işi süslemeleri önemlidir. Testere ile oyma 
ve yontma işçilikleri odanın iç mekân tasarımında en sık kullanılan tek-
niklerdir. Ağaç çeşitli testerelerle kesilir, yontulur ve şekillendirilir. Bu yön-
tem kapı üstündeki kemerler, ocak kemerleri, nişler, pencere parmaklıkları, 
paravanlar, korkuluklar, dolap, kapı ve pencere binilerinde uygulanmıştır. 
Özellikle Kaymakamlar Evi odalarında yer alan ahşap davlumbazlı ocaklar 
üzerindeki testere ile oyma ve yontma işçilikleri ile Mümtazlar Konağı baş 
odası ile sofası arasında yer alan Ahşap seperasyon üzerindeki bu tarz işçi-
likler önemli örnekler sunmaktadır. 

Safranbolu yöresi konutunda ahşabın fiziksel özelliği olan nefes alma 
ve mekân içinde havayı temizleyebilme özelliğinden dolayı, yapı içinde ke-
sintisiz ve doğal bir hava değişimi sağlanmıştır. Ahşabın su emicilik özel-
liği nedeniyle odanın duvarlarında terleme görülmemektedir. Ahşap çok 
iyi düzeyde ısı yalıtımı sağladığından, yöre evlerinin konutları yazın serin, 
kışın sıcak bir mekân konforu sağlamaktadır. Ayrıca, mekân içinde devamlı 
bir ısıtmaya gerek duyulmamaktadır. Yüzey sıcaklığının hava sıcaklığı ile 
çabuk dengelenmesi oda içindeki hava dolaşımının seyrini de yavaşlatmak-
tadır. Bu durum da azalan hava dolaşımı ile havada bulunan toz oranını 
düşürmektedir (Demirarslan, 2017: 10).

Odalarda Taş Malzemenin Kullanımı Ve Uygulama Teknikleri 
Sokak ve avlu döşemesini oluşturan taş, zemin katta duvar malzemesidir. 

Odadaki kullanımı ise sınırlıdır. Taş işçiliğinde bölgede bulunan kalker 
taşı ve “küfünk taşı” olarak isimlendirilen yöreye özel bir taş olan kalker 
esaslı taş kullanılmıştır. Bu taş malzeme bikarbonatlı suların çökelmesiyle 
oluşan hafif, gözenekli ve baltayla bile yontulabilecek kadar yumuşaktır. 
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Genellikle ormanlarda, su kaynaklarının bulunduğu bölgelerden elde 
edilmektedir. Küfünk taşı duvar yapımında ahşap karkas arasında dolgu 
malzemesi olarak ve baca yapımında kullanılmıştır. Geleneksel Türk 
evinde ahşap malzeme ağırlıklı olarak kullanıldığından yangın en önemli 
sorunlardan biridir. Bu nedenle taş malzeme yanmazlık ve ateşe dayanım 
özelliğinden dolayı daha çok ocak ve etrafında kullanılmıştır. Yörede 
ocakların örüldüğü taşlar arasında bağlayıcı olarak içerisine saman ve kıtık 
katılan balçıklı çamur harcı kullanılmıştır. Taşlar oyma ve yüzeye kazıma 
tekniği ile biçimlendirilmiştir. İncelenen tüm örneklerde odalarda yer alan 
ocakların yapımında küfünk taşının kullanıldığı görülmektedir.

Odalarda Harç Ve Sıvaların Kullanımı Ve Uygulama Teknikleri

Safranbolu yöresinde bina yapımında çeşitli harçlar kullanılmıştır. “san-
dık harcı” kirecin bir tahta sandık içinde su ile karıştırılıp bir gün bekletil-
dikten sonra elde edilen karışıma elyaf katılması ile elde edilen bir harçtır 
(Günay, 1999: 192). İç mekânda ince sıva yapımında 2–3 cm. kalınlığında 
kullanılmıştır. Üzerine kireç badana yapılmıştır. Genellikle Safranbolu yö-
resi evlerinde ahşap karkas arasında dolgu malzemesi olan kerpiç ya da taş 
malzeme üzerine saman takviyeli çamur sıva yapılarak, bu sıvanın üzerine 
1/3 oranında kireç, 2/3 oranında kum, hayvansal ya da bitkisel elya�a tak-
viye edilmiş ince sıva uygulanmıştır (Canbulat, 2006: 330). Diğer bir harç 
türü “Horasan harcı” dır. Horasan harcı hidroliktir (Böke, Akkurt ve diğ. 
2004: 269). Suya dayanıklı olduğundan su ile ilgili yerlerde özellikle havuz-
lu odalarda havuzun sıvanmasında kullanılmıştır. Bu harç kireç, kiremit 
kırığı ve bezir yağı karıştırılarak yapılmaktaydı. Ancak incelenen örnekler 
Horasan harcının kullanımına rastlanmamıştır. Sandık harcı ile sıvanmış 
Sipahioğlu Konağı’nın odalarında da duvarlardaki sıvaların fiziksel etkiler-
den zarar gördüğü tespit edilmiştir. 

Odalarda kullanılan en önemli sıva tekniği Türk mimarisinde önemli 
bir uygulama tekniği olan “bağdadi sıva” olarak isimlendirilen sıva tekni-
ğidir. Ahşap karkas arası taş ya da tuğla dolgulu duvarın üzerine 1–2 cm. 
aralıklarla yatay olarak çakılan çıtaların üzerine sıva yapılması tekniğidir 
(Hasol, 1990: 66). Bu sıva plastik form vermeye olanak sağladığı için eğrisel 
yüzeylerin oluşturulmasında kullanılmıştır. En çok kullanıldığı yerler oda 
girişlerinin eğrisel yüzeyli tavanları ile tavan ve duvar birleşimlerindeki 
eğrisel formlu arakesit noktalarıdır. Ayrıca yukarıda da belirtildiği üzere 
taş malzemeden yapılan ocaklarda taşları birbirine bağlamak için balçıklı 
çamur harcı kullanılmıştır. İncelenen örnekler içinde Kaymakamlar Evi ile 
Kileciler evi odalarının tavan ile duvar birleşimlerindeki bağdadi sıva tek-
niği ile yapılmış tekne tavanlar ilgi çekicidir. 
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Odalarda Alçının Kullanımı Ve Uygulama Teknikleri
Beyaz renkli, inorganik esaslı bir bağlayıcı olan alçı malzeme suya karşı 

dayanımı olmadığı için suyla teması olmayan yerlerde kullanılmıştır. Özel-
likle duvar ve pencere süslemelerinde kullanılmıştır. Duvar ve ocak dav-
lumbazlarının alçı sıvanmış yüzeylerinde geometrik desenli kabartmalar 
(rölye�er) şeklinde uygulanmıştır. Hacı Hafız Evi baş odasındaki ocak bu 
şekilde yapılmış olup; evin tüm odalarında duvarlarda da aynı dekorasyon 
tekniği uygulanmıştır. Aynı tekniğin dış cephe süslemeleri için de kullanıl-
dığı ve “malakari” (sgra�ito) tekniği olarak isimlendirildiği görülmektedir. 
Malakari Safranbolu yöresi evlerinde odanın dış cepheye bakan yüzünde 
renkli malakari işçiliği bazı örneklerde görülmektedir. Ayrıca alçı odada 
tepe pencerelerinde kullanılmıştır. Dış duvar ve pencere suyla ilişkisi olan 
yapı elemanları olduğu halde, evin geniş çatı saçakları bu elemanlara suyun 
gelmesini engellediğinden alçı rahatlıkla kullanılmıştır. Tepe pencerelerin-
de ana çerçeve ahşap, iç kayıtlar ise alçıdan yapılmıştır. Bu alçı kayıtların 
yapımında kalıba döküm yöntemi uygulanmıştır. Bu uygulamada pencere 
sayısı, penceredeki bezemelerin inceliği ve ustanın yeteneği önemlidir. Alçı 
kayıt içine yerleştirilmiş renkli küçük camlar ile vitray işçiliği uygulanmış 
ve iç mekâna giren ışığın kontrolü sağlanmıştır. Ancak incelenen örnekler-
de alçının bu şekilde kullanımına rastlanmamıştır.

Odalarda Boyanın Kullanımı Ve Uygulama Teknikleri
Yöre evlerinin odalarında boya işçiliği ender görülmektedir. Ahşap yü-

zeyler ender olarak yağlıboya ile boyanmıştır. Boyanın altında macun ta-
bakası bulunmadığı için ahşap dokusu görülmektedir. Yağlı boyada film 
yapıcı madde olarak Osmanlı beziri kullanılmıştır. Usta aldığı bezir yağı-
nın içine renk verici metal oksitler ve dolgu pigmentleri katarak viskozi-
teyi sağlamıştır. Yağlı boya daha çok tavanlarda, duvar ile tavan birleşim 
kısımlarında ve kapılarda uygulanmıştır. İncelenen örnekler içinde Sucu 
Hafız Evi’nin oda kapılarında yağlı boya uygulandığı görülmektedir. Du-
varlar genelde kireç badana yapılmıştır. Kireç badananın uygulanmasında 
kirecin sulandırılması ve içine kurutucu (sikatif) etki için zeytinyağı, ki-
recin dağılması için sirke ve tuz katılması ile elde edilen karışım fırça ile 
uygulanmıştır. Kireç badana buhar geçirgen özelliği nedeniyle odaların du-
varlarında tercih edilmiştir. Bazı odalarda “kalem işi” olarak isimlendirilen 
renkli duvar resmi uygulamaları görülmektedir. Bu teknik ahşap yüzey ya 
da sıva üzerine bezir yağı ve üstübeç ile hazırlanan bir macun tabakasının 
sürülmesi, düzgün hale getirilen yüzeye kuruduktan sonra doğal toprak 
ya da kök boya kullanılarak fırça ile resim yapılması tekniğidir. Boyaların 
uzun süre dayanması için içerisine yumurta sarısı katılmıştır. Ancak, bazı 
evlerde bu duvar resmi uygulamalarının üzeri badana yapılarak kapatıl-
dığından günümüze az sayıda örnek kalmıştır. Sipahioğlu Konağı odaları 
kalem işi örnekleri barındırmaktadır. Kileciler Evi’nde ise sofada kalem işi 
uygulamaları az da olsa görülmektedir. 
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Odalarda Metal Malzemenin Kullanımı Ve Uygulama Teknikleri
Metal malzemenin kullanımı az olmakla beraber en fazla kullanılan me-

tal demirdir. Safranbolu’da demircilik tarih boyunca önemli bir üretim kolu 
olmasına rağmen sadece yapı üretiminde kullanılan aletlerin ve kapı tok-
makları ile kilitlerin yapımında kullanılmıştır. İşçilikleri ve tasarımları özel 
ve her konutta özgün olduğundan Safranbolu’daki evlerde kapı tokmakları 
simge olmuştur. Odalarda kullanılan bir başka metal malzeme ise bronz-
dur. Bronz perde kornişleri ile perde tutucu aparatlarda kullanılmıştır. Do-
lap içinde yer alan yıkanma ünitelerinin tabanı da su yalıtımını sağlamak 
amacıyla çinko kaplanmıştır. 

Odalarda Cam Malzemenin Kullanımı ve Uygulama Teknikleri
Yöre evlerinde 19. yüzyıla kadar birçok evde pencerelerde cam kullanıl-

mamıştır. Cam olmadan önceki dönemde pencere çerçevesine kalın kâğıt 
kaplanmıştır. Bu dayanıklı kâğıt Japon konutlarında “Shoji” olarak bilinen 
kâğıt pencerelere benzemektedir (Günay, 1999, 272). Tanzimat dönemin-
deki yeniliklerle birlikte Osmanlı toplumu Batı etkisinde kalmıştır. Bu du-
rumdan mimari de etkilenmiştir. Batı ülkeleri ile yapılan çok sayıda tica-
ret anlaşması kapsamında birçok yapı malzemesi ithal edilmiştir. 1688’de 
Fransa’da Bernard Perrot’un levha cam üretimini gerçekleştiren buluşunun 
ardından 18. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Türk evlerinde levha camlı 
pencereler görülmeye başlanmıştır (Tanyeli, 1999: 220). Osmanlı pazarına 
pencere camının Avusturya’dan ithal edildiği kaynaklarda belirtilmektedir 
(Küçükkalay ve Elibol, 2000: 170). Pencerelerde cam malzemenin kullanıl-
maya başlanması ile tepe pencereleri yapılmamaya başlanmış ve odaların 
tavan yüksekliği de azaltılmıştır. Pencere çerçeve kesitleri basit profillidir. 
Pencereler tamamen ahşap olup yapımında geçme, kiniş ve ahşap pimler 
kullanılmıştır. Açılan kanatların mekânın içine taşmaması, menteşelere 
daha az yük binmesi ve cam boyutlarının küçük olması nedeniyle pence-
reler çoğunlukla iki kanatlıdır. Camlar ise çerçeveye açılan bir oluğa çivi ve 
macun yardımı olmadan takılmıştır. 

Odalarda Tekstil Malzemenin Kullanımı
Dokumacılık bölgenin ormancılık ve demircilikten sonra önemli bir 

üretim koludur. Yüzyıl başında evlerin yaklaşık dörtte birinde dokuma 
tezgâhı bulunmaktaydı. Yine yüzyıl başında artık iplik eğrilmiyor 
dışarıdan getirtiliyordu. Evlerde dokunan kalın bez odada yerde halı, kilim, 
pencerelerde perde, sedir ve minderlerde örtüler kullanılmıştır. Özellikle 
yöreye has bir dokuma olan ve “Alacabey” olarak isimlendirilen bu yollu 
dokunmuş örtü minderlerde ve sedirde kullanılmıştır. İncelenen tüm 
örneklerde bu dokumalar yoğun şekilde kullanılmış olup; Hacı Hafız Evi’nin 
odalarında Hereke Fabrikası’nda dokunmuş jakarlı kumaşlardan perdeler 
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bulunmaktadır. Bu durum da köy halkının çoğunun Saray ile olan yakın 
ilişkisinden ve ekonomik durumdan kaynaklanmaktadır. Dokumalar adeta 
odanın kuruluşunu tamamlayan unsurlardır. Dokumalar, sadece görünüş 
açısından değil odanın akustik ve ısısal konfor açısından tamamlayıcısıdır.

Geleneksel Türk konut mimarlığında tüm bu işçiliklerin uygulanmasın-
da yapı ustalığının önemli bir yeri bulunmaktaydı. Günay’ın (1999: 305) 
eserinde belirtmiş olduğu üzere Safranbolu yöresinde de taş ve sıva ustaları 
genellikle Rum, ağaç işleri ile ilgilenen ustalar ise Türk’tü. İncelenen örnek-
lerde de görülmektedir ki bu usta işçiliklerle inşa edilen odayı oluşturan 
tüm mobilyalar mimari yapıyla birlikte şekillenen sabit öğelerden oluşmak-
tadır. Ayrıca kapı, pencere, ocak gibi mimari unsurlar da dekorasyonun bir 
parçası olarak ele alınmıştır. 

 SONUÇ 

Yapılan araştırma sonucunda elde edilen bulgular şöyledir: 

• Odanın boyutlarının belirlenmesinde yapı gereçlerinin boyutları et-
kili olmuştur. Oda tasarımında modülasyon sistemi ahşap yapı mal-
zemesinin özelliklerine göre belirlenmiştir.

• Oda iç mekânı işlevsel ve ergonomik açıdan dikeyde 3 bölüme ay-
rılmıştır. Yapı malzemesi bu bölümlenmeyi vurgulayan en önemli 
unsurdur (Resim 1). 

• Her konutun odası aynı plan düzeninde olmakla birlikte kullanılan 
yapı malzemeleri ve uygulama teknikleri farklıdır.

• Her odanın tasarımında malzeme- işlev- biçim bütünselliği görül-
mektedir. 

• Safranbolu yöresi geleneksel evlerinin odalarında en yoğun kullanı-
lan yapı malzemesi ağaçtır. Ağaç malzemenin uygulama yöntemleri 
ağaç malzemenin fiziksel koşullar altında deforme olmasını önle-
mek amaçlı ve ağaç malzemenin fiziksel özellikleri dikkate alınarak 
geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Aynı ağaç malzeme farklı ölçü ve tek-
niklerle kullanılmış böylece tasarımda zenginlik oluşmuştur.  

• Oda iç mekânında en yoğun kullanılan diğer yapı malzemesi harç ve 
sıvalardır. Harç ve sıvaların türü kullanıldığı yüzeyin fiziksel özel-
liklerine göre seçilerek uygulanmıştır. Harç ve sıva uygulamaları dış 
cephede de aynı şekilde uygulanmıştır.
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• Odanın tasarımında kullanılan bir diğer yapı malzemesi boya ve 
badanalardır. Bu yapı gereçlerinin seçiminde uygulanacakları yüze-
yin fiziksel özellikleri dikkate alınmıştır. Odanın fiziksel koşullarını 
iyileştirmenin yanı sıra estetik amaçlı kullanıldıkları görülmektedir. 
Batı mimarisi etkisinde oda tasarımında boya teknikleri kullanılma-
ya başlanmıştır. 

• Daha az kullanılan bir yapı gereci de taş malzemedir. Ateşe dayanım 
amaçlı olarak tercih edildiği görülmektedir.

• En az kullanılan yapı gereci de metallerdir ve tamamen işlevsel 
amaçlı kullanılmışlardır. 

• Oda tasarımında kullanılan tüm bu yapı malzemeleri yöreden elde 
edilen, yörenin iklim şartlarına uygun yapı gereçleridir. Elde edilme-
leri, işlenmeleri kolay ve ekonomik malzemelerdir. Biçimlendirmede 
basit gereçler kullanılmıştır. Yöre dışından getirtilen tek yapı malze-
mesi camdır. Cam malzemenin ithal edilerek kullanılması pencere-
lerin ve dolayısıyla odanın biçiminin değişmesine neden olmuştur. 

• Uygulama teknikleri ile elde edilen tüm biçimler yapı malzemesinin 
fiziksel özelliklerine ve biçimlendirme yöntemlerine uygundur. Bu 
malzeme ve teknikler mekânın akustik, ısısal konfor, su ve yangın 
yalıtımı gibi ihtiyaçlara cevap vermektedir. Salt estetik amaçlı biçim-
lendirme görülmemektedir.

• Kullanılan uygulama tekniği ve yapı malzemeleri kullanıcının top-
lumdaki ekonomik gücünü göstermektedir.

Sonuç itibariyle Safranbolu evinin oda iç mekânları 18. ve 19. yüzyıl-
larda inşa edilen Türk evleriyle ilgili kültürel ve teknik tüm özellikleri yan-
sıtmaktadır. İncelenen örneklerde de görüldüğü üzere odanın iç mekân 
kuruluşu geleneksel Türk evinin önemli bir özelliği olarak içinde yaşayan 
kullanıcının ekonomik ve hiyerarşik açıdan toplumdaki yerini belirleyen 
önemli bir unsurdur ve her evin oda iç mekânı uygulama teknikleri yö-
nünden birbirinden farklıdır. Oda dekorasyonlarında çeşitlilik ve zenginlik 
uygulama tekniklerinin gelişmesine neden olmuştur. Bu nedenle de eko-
nomik açıdan refah düzeyi yüksek olan Safranbolu yöresinde, İstanbul’a 
olan ticari yakınlığının da etkisiyle odaların iç mekânlarına ayrı bir özen 
gösterilmiştir. Odaların tasarımında bu zenginliği yansıtmak üzere sivil 
Türk mimarisinin önemli süsleme teknikleri kullanılmıştır. Bu tekniklerde 
kullanılan malzemeler ise yörede bol miktarda bulunan ve kolay elde edile-
rek biçimlendirilen gereçlerdir. Kültür, gelenek ve malzemenin belirlediği 
mimaride, yapı malzemesinin kişinin maddi durumuna göre de şekillendi-
ği bir gerçektir. 
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KANSER MERKEZİ PLANLAMA SÜRECİNDE KULLANICI 
ODAKLI TASARIMIN ÖNEMİ

THE IMPORTANCE OF USER-CENTERED DESIGN IN 
PLANNING PROCESS OF CANCER CENTER

ESRA BAYIR1

ÖZET

Hasta kapasiteleri, kanser insidansındaki düzenli artış, onkoloji birimlerinin 
sağlık kurumlarında kapladıkları alan ve gelişmekte olan kanser tedavi portföyü 
hem onkoloji birimlerinin hem de onkoloji merkezleri bulunan sağlık yapılarının 
mimari tasarım süreçlerinin değişmesine neden olmaktadır. Kanser merkezlerinin 
mekân kurgusu ile hastane konfigürasyonu değişmekte; kullanıcıların erişilebilirlik 
ve mekân memnuniyetlerine ilişkin algıları da etkilenmektedir. Tedavi sürelerinin 
büyük çoğunluğunu hastanede geçiren; farklı yaş/cinsiyet/hastalık ve evreye 
sahip kanser hastaları için de; kanser merkezlerinin mekânsal veriler anlamında 
iyi kurgulanması gerekmektedir. Türkiye’de mevcut sağlık yapıları fiziksel mekan 
gereklilikleri incelendiğinde, kanser/onkoloji merkezlerinin sağlık hizmetleri 
için gerekli ekipman ve fiziksel çevre koşulları dikkate alınarak kurgulandığı; 
kullanıcıların mekansal ihtiyaçlarına yönelik gerekliliklerin bu süreçte yer almadığı 
tesbit edilmiştir. Bu tanımlayıcı çalışma; kanser merkezleri iç mekân standartlarını 
araştırmak, kanser hastalarının tedavi alanlarındaki yaşam ve tedavi kalitelerini 
etkileyen iç mekân parametreleri ile etkilenme düzeylerini sorgulamak amacıyla 
gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: kanser, kanser merkezleri, kanser merkezi planlama 
süreci, kullanıcı odaklı tasarım

ABSTRACT

Patient capacities, the regular increase in cancer incidence, the area covered by 
the oncology unit in the hospital and the developing cancer treatment portfolio 
are causing a change in the architectural design processes of both health care 
structures including oncology units and cancer centers. �e hospital configuration 
and cancer centers interior design is changing and also user perceptions of 
accessibility and space satisfaction are are a�ected. Cancer centers need to be well 
structured in terms of spatial for cancer patient spent the majority of their time in 
hospitals with di�erent age/gender/disease and cancer stage. When physical space 
requirements of existing health structures in Turkey are analyzed, the necessary 
equipment and technical services for the medical cancer/oncology centers and 
edited by considering the physical environment, It has been determined that 

1    Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, bayiresra@gmail.com
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the requirements for the spatial needs of users are not involved in this process. 
�is descriptive study; cancer centers were conducted to investigate the interior 
standards and to determine the levels of cancer patients a�ected by interior 
parameters a�ecting the quality of life and treatment in the treatment areas.

Keywords: cancer, cancer centers, planning process of cancer center, user-
centered design

GİRİŞ

Son derece karmaşık bir yapıya sahip hastaneler; gerek mimari düzenleri, 
gerek barındırdıkları işlevler ve bu işlevlerin insan hayatındaki önemi, gerek-
se binlerce kişiye yaptıkları ev sahipliği ve buna bağlı olarak kullanıcı grubu-
nun çeşitliliği nedeniyle önemli yapılardır. Hastaların fiziksel ve psikolojik 
durumuyla yakından ilgili olan sağlık binalarının son zamanlarda hastaların 
iyileşme süreçlerini hızlandırdığı yönünde birçok çalışma ortaya konmuştur. 
Bu nedenle hastane tasarımlarında kullanıcı grubu (sağlık personeli, hasta, 
hasta yakınları, ziyaretçiler) ve mimarın işbirliği içinde çalışması hem işletme 
hem de kullanıcı grubu açısından büyük önem taşımaktadır.

Günümüzde hızla yayılmaya başlayan kanser hastalığı ölümle sonuç-
lanabilmesi yüksek ihtimal dahilinde olması nedeni ile önemli sağlık so-
runlarından biri haline gelmiştir. Tedavi sürelerinin büyük çoğunluğunu 
hastanede geçiren kanser hastaları için hastane koşullarının fiziksel ve 
sosyal açıdan adaptasyonunun sağlanabilmesi, hastaların tedavi ve moti-
vasyonları açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, farklı yaş, cinsiyet 
ve hastalık türleriyle gelen tüm hastalara aynı nitelikte hizmet verebilmek 
ve tıp personeline de aynı düzeyde kaliteli çalışma ortamı sağlayabilmek 
adına; onkoloji birimlerinin mekânsal veriler anlamında iyi kurgulanması 
gerekmektedir. 

Günümüzde kanser merkezleri ile ilgili yapılan çalışmaların genellikle 
kanserli hastaların yaşam kalitelerini sosyolojik ve psikolojik açıdan iyi-
leştirme amacıyla tıp alanı kapsamında girdiler sağlayacak boyutlarda ele 
alındığı görülmektedir. Mekansal kullanıcı ihtiyaçlarının ve mekânsal kali-
tenin bu süreçte nasıl bir rol üstlendiğine ilişkin çalışmalar oldukça azdır. 
Mimari ölçekteki çalışmaların yetersizliği bu önemli konu üzerinde yoğun-
laşılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca kanser merkezleri ilgili 
yasal fiziksel mekan gerekliliklerinin; sağlık (tanı-teşhis-tedavi) hizmetle-
rin kalitesini artırmaya yönelik olduğu ve bu hizmetler için ihtiyaç duyu-
lan mekansal gereklilikler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Sağlık hizmetinin 
ve kalitesinin alt yapısını oluşturan temel faktörlerden biri olan fiziksel iç 
mekân koşullarının kullanıcı perspektifinden değerlendirildiği düzenleme-
lerin sınırlı olduğu tesbit edilmiştir.
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Kanser merkezleri kullanıcıları, diğer kliniklerin kullanıcılarına kıyas-
la sağlık yapısındaki en uzun süreli kalış sürelerine sahip kullanıcı grubu-
dur. Bu yüzden, bu mekanları kullanan tüm kullanıcı grupları için (hasta, 
personel, ziyaretçi) uzun kalış sürelerinde ihtiyaç duydukları temel yaşam 
gereksinimlerine yönelik yasal düzenlemeler ve çalışmaların sınırlı olduğu 
görülmüştür.

Bu sınırlı çalışmalar içerisinde; kanser merkezleri mimari tasarım süre-
ci ve kullanıcı tercihleri ile ilgili çalışmalar literatürde incelendiğinde ise bu 
çalışmaların da sorgulanan parametreler ve denek sayıları açısından sınırlı 
ve genellikle hastaların tedaviye ilişkin psikolojik ve fiziksel olarak maruz 
kaldığı günlük yaşam parametrelerini iyileştirmeye yönelik değerlendiril-
diği belirlenmiştir. Kullanıcıların kanser döngüsünde maruz kaldığı fiziksel 
iç mekân parametreleri açısından yaşam kalitesinin sorgulandığına dair ça-
lışmalara rastlanmamıştır. Bu yeni yaşam döngüsünde kanser hastalarının 
ve sağlık personellerinin sağlık hizmeti aldıkları ve verdikleri hastane bina-
larına ait iç mekân verilerinin yaşam kalitelerine olan etki düzeyini sorgu-
lamak amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir.

Tanrıöver 1988 de gerçekleştirdiği yüksek lisans çalışmasında; hasta ve 
doktorların hastanelerin iç duvar özellikleriyle ilgili tercihlerini Hacettepe 
Üniversitesi Onkoloji Hastanesi örneğinde incelemiştir. Kanser hastalığı-
nın psikolojik yükü ile alansal gereksinimlerinin iç mekânı oluşturan en 
önemli unsurlardan biri olan iç duvarlar değişkeni üzerindeki etkisini 50 
hasta ve 40 doktor üzerinde sorgulamıştır. (Tanrıover, 1998:38)

Eastman 2003 te gerçekleştirdiği çalışmasında; kanser merkezlerinde 
hasta merkezli iç mekân tasarımı yaratılmasına ilişkin; piyasada yürüttü-
ğü kanser merkezleri mimari projeleri üzerinden görüşlerini bildirmiştir. 
Çalışmada; hastaların mimari tasarım sürecinin merkezine yerleştirmenin; 
oluşturulacak kanser merkezi mekânlarının hastalar üzerinde iyileştirici 
etkisi üzerinde durmuştur. (Eastman, 2003:261) 

Sherman-Bien ve arkadaşları; pediatrik hematoloji-onkoloji yatan has-
ta servisinde hastane tasarımı, memnuniyet ve psikososyal işlevsellik ara-
sındaki ilişkinin nicelleştirilmesine ilişkin 2011 de yaptıkları çalışmada; iç 
mekân tasarımının hastaların sağlık bakımını etkilediğini savunarak 90 
hastanede 149 çocuk ve ebeveynleri üzerinde mekân memnuniyetini sor-
gulamışlardır. (Sherman-Bien ve ark., 2011:34)

2013’ te Ahmadi ve arkadaşlarının Suudi Arabistan’ daki kanser mer-
kezlerinde mekânsal erişilebilirlik konusuna değindikleri çalışmalarında; 
mekânsal erişilebilirlik konusu erişim yazılımları üzerinden iç mekândaki 
olası hasta yoğunluğunu tahmin etmeye yönelik olarak incelenmiştir. Bu-
nun için ülkedeki kanser merkezleri, hastaların sayıları hastane planları ve 
kullanım sıklıkları bilgileri kullanılmıştır. (Ahmadi ve ark., 2013:14)
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1. Kanser ve Önemi
Kontrolsüz büyüyen ve anormal hücre yayılımı özelliği gösteren hasta-

lıkların tamamı “Kanser” kelimesi altında toplanmakta ve tanımlanmakta-
dır. 21. yüzyıl itibari ile her yıl, 6 milyondan fazla insana teşhis konulmuş 
olan kanser hastalığıyla; tüm dünyada savaşılmaya devam edilmekte ve bu 
hastalık giderek artan önemli bir sorun haline gelmektedir. (Gürel, 2007:3) 
Kanser sıklığı tıp terminolojisinde; “belirli bir nüfusta belirli bir zaman di-
limi içerisinde belirli bir hastalık veya hastalıkların yeni olgularının sayısını 
ve sıklığını genellikle yıllık zaman dilimi içerisinde anlatmak” anlamına gelen 
insidans kelimesi ile birlikte kullanılarak “Kanser İnsidansı” terimi ile ifade 
edilmektedir. (Ertuğrul, 2009) Kanser insidansı ülkeden ülkeye değişiklik 
göstermektedir. 21. yüzyıl itibari ile dünya genelinde ortalama kanser insi-
dansı 100-350/100.000 olarak bildirilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’ 
nde genel kanser insidansı erkekler için 100.000’de 621.4 olarak bildirilirken, 
kadınlar için 100.000’de 408.0 olarak ifade edilmiştir. Avrupa Birliği ülkele-
rindeki kanser insidansları ise 100.000’de 350 ile 450 arasında değişiklik gös-
termektedir. İrlanda’da insidans 338 değerini gösteriyorken, Fransa’da 423, 
Belçika’da 469 olmak üzere farklı ülkelerde farklı değerleri göstermektedir. 
(Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2010:2)

Uluslararası Kanser Araştırmaları Birliğinin (International Association 
for Cancer Registry-IARC) yayınladığı “Globocan 2012” verilerine göre 
Türkiye’ de kanser insidansı 100.000 kişide 205,5 dir. Sağlık Bakanlığı Tür-
kiye Halk Sağlığı Kurumu 2016 Türkiye Kanser İstatistik Verilerine göre 
kanser insidansı 100.000’ de 227,2 ye ulaşmıştır. Türkiye’ de her yıl 162.000 
kişiye kanser tanısı koyulmaktadır. (Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumu, 2016:46) Bu veriler doğrultusunda ülkemizdeki insidans, gelişmiş 
batı ülkelerinin kanser insidanslarının yarısı hatta üçte biri civarında bir 
sayıya tekabül etmektedir. 

Kanser insidansının Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki fark-
lılığının en temel sebebi nüfusun yaş dağılımıdır. 2000 yılı itibari ile kanser 
tanısı konulan hastaların %90’ ının 45 yaş ve üzeri hastalar olduğu tespit 
edilen kanser hastalığının yoğun olarak orta ve ileri yaş hastalığı olduğu 
kabul edilmiştir. Bu rakamlar sadece tanısı konabilmiş kanser vakaları için 
belirtilmiştir; fakat kanser tanısı konmadan ölenlerin de varlığı muhtemel 
ve sayısal verileri belirsizdir. Bu nedenle; genç nüfusu çoğunlukta olan Tür-
kiye, yaşlı nüfusu fazla olan Avrupa ülkelerine göre daha düşük kanser in-
sidansına sahip gözükmektedir. (Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü, 2010:3) 

2016 yılı itibari ile 194 üye ülkeye sahip ve dünyada uluslararası bir sağlık 
otoritesi konumunda olan Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organisation - 
WHO) kanser vakalarının geçtiğimiz 30 yılda iki kat arttığını ortaya koymuştur.  
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WHO’nun 2014’te bulaşıcı olmayan ama ölümle sonuçlanması nihai olan 
hastalıklar ile ilgili hazırladığı raporda; 2012 yılı verilerine göre dünya nü-
fusu 7 milyar olup; 14,1 milyon yeni kanser vakası teşhisi ile birlikte kan-
serden kaynaklanan 8,2 milyon ölümün tahmin edildiği ve kanserli 25 mil-
yon kişinin halen hayatta olduğu belirtilmektedir. 2020 yılında dünyada 
yıllık yeni vaka sayısının 2000 yılına göre %65’lik bir artış göstererek 22,2 
milyona çıkacağı öngörülmektedir. (WHO, 2014:9) 2030 yılında ise dünya 
nüfusunun 8,7 milyara yükseleceği, yıllık 27 milyon yeni kanser tanısının 
koyulacağı, yıllık 17 milyon kanser tanısının ölüm ile sonlanacağı ve son 
5 yıl içerisinde 75 milyon yeni vakanın teşhis edileceği öngörülmektedir. 
(Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2010:1) 1975’den 
2030 yılına kadar öngörülen küresel kanser insidansı incelendiğinde, an-
lamlı bir artış gözlemlenmektedir. (Globocan, 2012)

Kanser insidansındaki bu hızlı artış halk sağlığı ve sağlık sistemi açı-
sından küresel olarak tüm dünyada sorun teşkil etmektedir. 2030’lu yıllar-
da gelişmiş ülkeler için bile kanser tedavisi alanında; palyatif-destekleyici 
tedaviler ve terminal dönem bakımı (ölüm öncesi dönem) gibi süreç ba-
samakları için yeterli bütçe ve mekan temini konusunda ciddi problemler 
yaşanacağı öngörülmektedir. Hasta, hasta yakınları ve toplum için ciddi 
psikolojik-sosyal sorunları ve işgücü kayıplarını beraberinde getiren kan-
ser hastalığı, Türkiye’ de en sık görülen ikinci ölüm nedenidir. Tıp ve tekno-
lojideki gelişmelere paralel olarak ülkemizde kanser tedavisindeki olumlu 
gelişmeler hızla artış göstermektedir. Ancak bu artış hasta başına düşen 
tedavi maliyetlerinde de yükselişe neden olmaktadır. Tüm bu faktörlere 
rağmen kanserin önemli ölçüde önlenebilir bir hastalık olduğu gerçeği de 
ülkemizde Ulusal Sağlık Politikası’ nda kanserle mücadele konusunun hak 
ettiği önemi kazanmasını sağlamaktadır. (Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmet-
leri Genel Müdürlüğü, 2010:2)

Kanserin toplumsal boyuttaki etkilerinin yanı sıra; hastalar ve aileler 
üzerinde de ciddi ölçüde etkileri görülmektedir. Hastalığın tanısı ile birlikte 
hastalar ve yakınları ölüm korkusu, hastalığın doğası, gelişimi ve sonlanı-
mı gibi belirsizlikleri içeren yeni bir düzeni hayatlarının merkezine alarak, 
ızdırap verici bir psikoloji ve tecrübe ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu 
süreçte hastalar; yaşamlarını kontrol altında tutma yeteneklerinde azalma, 
diğer insanlara bağımlılığın artması, aile-iş-sosyal hayattaki dengelerin bo-
zulması gibi sorunlarla karşı karşıya gelmektedir. 

Bu nedenlerle hastalar ve aileleri genel ve özel tıbbi desteğin yanı sıra 
sosyal desteğe de ihtiyaç duymaktadır. (Gürel, 2007:15) Kanser tedavisi 
sürecinde; aile doktoru, onkolog, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, psiko-
log, fizyoterapist, radyolog, diyetisyen ve din adamları gibi gönüllülerden 
oluşan bir multidisipliner ekibin; hasta ve ailesi ile birlikte bu yeni yaşam 
döngüsünde yer alması gerekmektedir. (Adank, 2012:1)



MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM’DA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR220

Şekil 1. Bir kanser hastasının tedavi sürecine ilişkin durakları (Adank, 2012:1)

Erken tanı-teşhis ve bu uzman ekip sayesinde; kanser sürecinin başarı 
ile atlatılabilmesi mümkün görülmektedir. Tedavi alanları fiziksel mekân 
koşullarının hastaların psikolojik tutumları üzerinde oluşturacakları po-
zitif etkilerin de bu sancılı sürecin aşılmasında önemli rol oynadığı, son 
zamanlarda sağlık hizmetleri ve sağlık yapılarıyla ilgili yapılan çalışmalarda 
ortaya koyulmaktadır. (Malkin, 1992:178)

1.1. Kanser Tanı-Teşhis-Tedavi Süreci
Çok sayıda türe sahip olması ve bulunduğu bölge ile ilgili demografik 

verilere göre farklılaşan belirtiler gösterebilmesi nedeniyle bu hastalığı 
standardize edebilmek ve tanı koyabilmek oldukça zordur. (WHO, 2017) 
Temel semptomu tümör oluşumu diyebileceğimiz kanser hastalığının 
tedavisi; bu oluşumların yani tümörlerin histolojik yapısına, hastalığın 
aşamasına ve metastaz olup olmamasına göre şekillenmektedir. İyileşme, 
kontrol ve palyatif tedavi olmak üzere üç aşamada planlanmaktadır. 
Günümüzde en yaygın olarak kullanılan yöntemler; tümörleri yok etmeye, 
küçültmeye ya da mevcut durumunu korumaya yönelik uygulanan cerrahi 
tedavi, radyoterapi (ışın) ve kemoterapi (ilaç) tedavileridir. Uygulanacak 
tedavi türlerine, hastaların fiziksel ve psikolojik performans durumlarına, 
demografik verilerine, hastalık evrelerine, ilaç duyarlılıklarına ve 
sağlık güvencelerini sağlayan kurumlara göre karar verilmektedir. (UK 
Department of Health, 2016) Tümörün durumuna göre (boyut, yayılma) 
radikal tedavi yöntemleri; kemoterapi, radyoterapi, cerrahi tedavi bir 
arada ya da tekil olarak kullanımı tercih edilebilmektedir. Hastalığın hasta 
üzerindeki seyrine göre üç tedavi yönteminin farklı kombinasyonları tedavi 
süresince uygulanmaktadır. 

Bu geleneksel tedavi yöntemlerini destekleyici yan tedavi yöntemleri de 
uygulanabilmektedir. Ağrı tedavisi bu tedavilerin başında yer almaktadır. 
(Gürel, 2007:12) Destekleyici tedavi yöntemleri uygulanan hastalar bu 
tedavileri almak için onkoloji servisinin yanı sıra farklı kliniklere ait tedavi 
alanlarını da kullanmaktadır. Kanser tedavisindeki teknolojiler ve gelişmeler 
sayesinde kanserli yaşamdaki ömür süresi hızla uzamaya başlamıştır. 
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Bu gelişmelere paralel olarak; günlük yaşamlarının büyük bir kısmını 
hastanede geçirmekte olan kanser hastalarının hastanede kalış süreleri 
daha da artmaya başlamıştır. Terminal (ölüm öncesi) dönemdeki hastalar 
bu süreci en uzun yaşayan hasta grubudur. Bu sebeple; bu dönemdeki 
hastalarda tedaviye yönelik yapılacak en önemli adım yaşam kalitesinin 
artırılmasını hede�eyen her türlü uygulamadır. (Gürel, 2007:11) Dünyanın 
her yerinde kanser tedavisi geleneksel tedavi yöntemleri (cerrahi, kemoterapi, 
radyoterapi) temel alınarak, bu yöntemlere destek ya da alternatif olarak 
daha ileri teknikler kullanılarak uygulanmaktadır. Uygulanan tedavinin 
şekline ve ülkelerin sağlık için ayrılan bütçelerine göre tedavi için gerekli 
fiziksel mekân ihtiyaçları ve koşulları da farklılaşmaktadır. (WHO NCD 
Management Unit, 2014)

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire 
Başkanlığı kanser ile ilgili klinik ve bilimsel araştırma ve çalışmaları 
yürütmektedir. Türkiye’de onkoloji hizmetlerine ilişkin uygulamaları yerine 
getirme sorumluluğu kanser merkezlerini oluşturan üç temel kliniğe aittir; 
Cerrahi Onkoloji (COK), Tıbbi Onkoloji (TOK) ve Radyasyon Onkolojisi 
(ROK). (Kutluk & Kars, 2001:12) Kanser merkezlerine ilişkin kullanıcı 
odaklı mekansal ihtiyaçları tesbit edebilmek adına; kanser döngüsündeki 
tüm tanı-teşhis-tedavi sürecini hastalar ve çalışanların perspektifinden 
detaylı olarak sorgulamak gerekmektedir.

1.1.1. Cerrahi Tedavi (CT)
Cerrahi girişim kanser tedavisinde tümörlerle mücadele konusunda en 

eski yöntemlerdendir. Cerrahi müdahale tümör tedavisinin yanı sıra farklı 
uygulamalar için de kullanılmaktadır. Bunlar; tanı cerrahisi, önleyici cerra-
hi, radikal ve palyatif cerrahi uygulamalardır. (UK Department of Health, 
2016) Tümör ya da zararlı doku varlığı durumunda kesin tanı koyabilmek 
için kanserli dokudan örnek alınması amacıyla “tanı cerrahisi” uygulan-
maktadır. Bu işlemde kanserin türüne göre ya biyopsi yapılır (parça alımı) 
ya da zararlı dokunun tamamı çıkarılır. Dokularda kanser bulgusuna rast-
lanmasa da kansere dönüşmesi muhtemel durumlar söz konusu olduğunda 
ise “önleyici cerrahi” ile bu dokular çıkarılır. 

Tümörün varlığı kesin ise ve diğer organlara yayılma olasılığı yüksek 
ihtimal dahilinde olduğu durumlarda da “radikal cerrahi” ile kanserli doku 
ve yayılmanın olası olduğu bölgeler çıkarılmaktadır. İlerlemiş kanser va-
kalarında da hastalığın sorun yaratan en acil durumunu düzeltmeye, ön-
lemeye ve yaşam süresini uzatmaya yönelik yapılan cerrahi müdahale ise 
“palyatif cerrahi” dir. (Gürel, 2007:12) (Malkin, 1992:180) Cerrahi tedavi-
nin hangi türü olursa olsun hasta; ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, ya-
tan hasta servisi gibi çok çeşitli tanı-teşhis-tedavi mekânlarında bulunmak 
durumda kalmaktadır.
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1.1.2. Kemoterapi Tedavisi (KT)
Kemoterapi tedavisi kanser tedavisinin en önemli basamağıdır. Kanserli 

doku ya da tümörlerin kesin tanısından sonra bu zararlı dokuları yok et-
mek, azaltmak ya da çoğalmasını durdurmak maksadıyla sitotoksik ilaçlar-
la damar yolundan uygulanan bir tedavi şeklidir. (Gürel, 2007:13) (Malkin, 
1992:180) (Deniz, 2011:5) Kanser hastaları ve kanser teşhisi konmamış di-
ğer klinik hastaları da bu tedaviyi alabilmektedir. Bu yüzden kanser mer-
kezlerinde en çok kullanılan tedavi alanı %95 kemoterapi üniteleridir. (Ba-
yır, 2017:195)

Kemoterapi uygulamaları hastane koşullarını gerektiren yüksek doz 
tedavi protokollerini içermektedir. Bunun dışında günümüzde polikli-
nik veya gündüz tedavi ünitelerinde de uygulanmaktadır. Bu mekânlarda 
hastalar ilaçlarını sağlık personelinin de hazır bulunduğu ortak bir alanda 
almaktadırlar. Kemoterapi ilaçları lokalize uygulanan bir tedavi yöntemi 
olmaması nedeniyle kanserli hücrelerin ölmesini sağlarken aynı zaman-
da sağlıklı hücrelerin de ölmesine neden olabilmektedir. (Deniz, 2011:6) 
Bu durum kemoterapinin çok çeşitli, ağır yan etkileri oluşmasına neden 
olmaktadır. Bu nedenlerle günümüzde artık kemoterapi ilaçlarıyla birlik-
te yan etkileri azaltmaya yönelik farklı ilaç tedavileri de uygulanmaktadır. 
(UK Department of Health, 2016) Bu sebeple hastaların maruz kalacakla-
rı yan etkiler ve tedavi gereklilikleri ile çalışanların bu koşullarda maruz 
kalacakları tıbbi ve fiziksel yükler düşünülerek kemoterapi üniteleri (KÜ) 
düzenlenmelidir.

1.1.3. Radyoterapi Tedavisi (RT)
Bu tedavi yönteminde; doğal radyoaktif kaynaklar ile çalışan cihazlar 

kullanılarak bölgesel varlık gösteren kanser hücrelerine lokal olarak ışın 
verilmektedir. (UK Department of Health, 2008) Işına maruz kalan vücut, 
aldığı radyasyon nedeniyle uygulanan bölgenin boyutuna ve tedavinin 
süresine bağlı olarak çeşitli yan etkiler göstermektedir. (UK Department 
of Health, 2016) Cihazlarla uygulanan bir tedavi olması nedeniyle; 
teknolojik gelişmeler ve radyobiyoloji bilimi sayesinde her zaman gelişime 
açık bir tedavi şeklidir.(Gürel, 2007:13) (Malkin, 1992:180) Bu yüzden 
gelişen teknoloji ağına paralel olarak ve ihtiva edeceği radyasyon düzeyi 
düşünülerek; bu tedavilerin yapılacağı alanlardaki cihazların yerleşimi, 
işleyişi ve hastaya tatbiki konularındaki fiziksel mekan gereklilikleri esnek 
tasarlanmalıdır. Kanser hastalarının ortalama %60’ı hastalıklarının bir 
aşamasında RT görmektedir. (Gürel, 2007:13) Bu oran; kanser hastalarının 
büyük çoğunluğunun tedavi sürecinde en sık kemoterapi ve radyoterapi 
mekânlarını (RÜ) kullandıklarını göstermektedir.
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2. Kanser Merkezleri

2.1. Türkiye’ de Onkoloji Hizmeti Veren Merkezler

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkan-
lığı kanser ile ilgili klinik/bilimsel araştırma/çalışmaları yürütmek, takip 
etmek ve bu tedavilerin verildiği merkezleri denetlemekle yükümlü kamu 
kuruluşudur. Türkiye’de Kanser Merkezleri; Sağlık Bakanlığının belirlediği 
yönetmelik ve standartlar dahilinde planlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı ile 
Üniversitelere bağlı ve özel sektöre ait farklı kapasitelerdeki sağlık birimleri 
kanser tanı-teşhis-tedavi hizmetlerini yürütmektedir. Türkiye’ de verilen en 
temel kanser tedavileri; KT, RT ve cerrahi müdahaledir. Bu sebeple bu teda-
vi basamaklarının hasta, sağlık personeli, ziyaretçiler ve diğer kullanıcılar 
açısından gereksinimlerini tespit etmek; kanser merkezlerini mekânsal ola-
rak tanımlayabilmek ve tasarlayabilmek adına yol gösterici bir yaklaşımdır. 
Türkiye’ deki kanser/onkoloji merkezleri şu şekilde gruplandırılmıştır;

• Kapsamlı onkoloji merkezleri (KOM); KOM; kanser tedavisinde ileri 
düzeyde bilgi birikimine, yapılanmaya sahip, Ulusal Kanser Politika-
sının oluşması ve uygulanmasında katkıları olabilecek ve kanser mer-
kezleri için deneyimli personel yetiştirilmesi planlanan Üniversitelerin 
ya da Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim-Araştırma Hastanelerinde yer 
alan kapsamlı tedavi birimleridir. Merkezde; Tıbbi Onkoloji, Radyas-
yon Onkolojisi, Nükleer Tıp, Patoloji, Palyatif Bakım Ünitelerine iliş-
kin tedavi ve eğitim kliniklerinin bulunması gerekmektedir.

• Onkoloji tanı ve tedavi merkezleri (OTTM); standart onkoloji hiz-
metlerinin halka ulaştırılması için asgari kanser tanı-teşhis-tedavi 
hizmetlerini vermek maksadıyla oluşturulmuştur. OTTM planlanan 
hastaneler ile onkoloji planlaması olmayan Eğitim Araştırma Has-
taneleri bünyesinde kurulmaları planlanmıştır. Merkez bünyesinde; 
TOK, ROK, Nükleer Tıp Ünitesi (NT), Patoloji Ünitesi ve Palyatif 
Bakım Ünitesi yer almaktadır.

• Onkoloji hizmet birimleri (OHB); KOM ya da OTTM merkezlerinin 
olmadığı ya da uzakta bulunduğu küçük yerleşim yerlerinde, büyük 
ya da üst merkezlerde tanı ve teşhisleri konulmuş ve tedavi planla-
ması yapılmış hastaların KT ve destek tedavilerini alabilmeleri için 
oluşturulmuştur. OHB, KOM ile iletişim ve işbirliği imkânlarına 
sahip olmalıdır.  OHB’ lerde KÜ, ilaç hazırlama ünitesi, patoloji ve 
palyatif bakım ünitelerinin bulunması gerekmektedir.



MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM’DA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR224

• Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezleri(KETEM); onkolo-
ji hizmeti vermekte olan hastanelere destek ve kanser hastalığının 
tanı teşhis ve tedavi sürecine ilişkin sürece ivme kazandırması ve 
toplum temelli sistemli tarama faaliyetlerini yürütmesi maksadıyla 
kurulmuş birimlerdir. Kanser kontrolü kapsamında sağlık bakanlığı 
Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun planladığı programları aile sağlığı 
merkezleri ile birlikte yürütür ve/veya yürütülmesini sağlamaktadır. 
(Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2010:9) (Sağ-
lık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011:49) (Sağlık 
Bakanlığı, 2015:madde 35)

2016 yılı Sağlık Bakanlığı verilerine göre 28 ilde aktif olarak onkoloji 
hizmeti vermekte olan 73 devlet kurumu bulunduğu görülmüştür. Bu ku-
rumlardan 38 adedi üniversitelere bağlı tıp fakültesi hastaneleri ile eğitim 
araştırma hastaneleri, 25 adedi Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma 
hastaneleri ve 10 adedi de sağlık bakanlığına bağlı devlet hastaneleridir. 
Bu kurumların içinde; tıbbi onkoloji kliniği, kemoterapi ünitesi, radyasyon 
onkolojisi kliniği ve radyoterapi ünitesinin birlikte bulunduğu KOM hiz-
meti vermekte olan 63 adet sağlık kurumunun bulunduğu tesbit edilmiştir. 
(Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2010) (Sağlık Ba-
kanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011) (Türk Radyasyon On-
kolojisi Derneği, 2016)
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Tablo 1. Türkiye’deki Kanser Merkezleri (2016 yılı Sağlık Bakanlığı verilerine göre) 
(Yorum:Esra Bayır) 

Hastane 
Türü-1 İller Onkoloji Merkezleri

Tıbbi O. Radyasyon O.
KT Polk RT Polk.

Üniversite,
Eğitim ve 
Araştırma 
Hastaneleri

(Tıp Fakültesi 
Hastanesi-
TFH, Eğitim 
Araştırma 
Hastanesi-
EAH, Devlet 
Hastanesi-
DH, Sağlık 
Bakanlığı- SB, 
Uygulama 
Araştıma 
Hastanesi-
UAH/
AUH, Sağlık 
Araştırma 
Uygulama 
Merkezi-
SAUM, 
Onkoloji 
Hastanesi-
OH)

İstanbul (5)

SB Marmara Ü. Pendik EAH + + + +
İstanbul Ü. Cerrahpaşa TFH + +
İstanbul Ü. Onkoloji Enst. + + + +
Bezmialem Vakıf Ü. TFH + + + +
Sağlık Bil.Ü.Ümraniye EAH + + + +

Ankara (4)

Ankara Ü. TF İbni Sina H + +
Ankara Ü. TF Cebeci H + +
Hacettepe Ü. TF OH + + + +
Gazi Ü. TFH + + + +

İzmir(3)

Ege Ü. TFH + + + +
Dokuz Eylül Ü. TFH + + + +
Katip Çelebi Ü. Atatürk 
EAH + + + +

Konya(2)
Selçuk Ü. Selçuklu TFH + + + +
Necmettin ErbakanÜ.
Meram TFH + + + +

Adana Çukurova Ü. TFH + + + +

Antalya (2)
Akdeniz  Ü. TFH + + + +
Sağlık Bil. Ü. Antalya EAH + + + +

Aydın Adnan Menderes Ü. UAH + + + +
Bursa Uludağ Ü. SUAM + + + +
Denizli Pamukkale Ü. TFH + + + +
Diyarbakır Dicle Ü. TFH + +
Edirne Trakya  Ü. TFH + + + +
Elazığ Fırat Ü. TFH + +
Erzurum Atatürk  Ü. SUAM + +
Eskişehir Osmangazi Ü. SUAH + + + +
Gaziantep Gaziantep Ü. Şahinbey OH + + + +
Isparta Süleyman Demirel Ü. TFH + + + +
Kayseri Erciyes Ü.M.Kemal D. OH + + + +
Kocaeli Kocaeli Ü. AUH + + + +
Malatya İnönü Ü. Turgut Özal TM + + + +

Manisa Celal Bayar Ü.Hafza Sultan 
H + + + +

Mersin Mersin Ü. TFH + + + +

Samsun (2)
Ondokuz Mayıs Ü. SUAM + + + +
Sağlık Bil.Ü. Samsun EAH + + + +

Sivas Cumhuriyet Ü. SUAH + + + +

Trabzon(2)
Karadeniz Teknik Ü. SUAM + + + +
Sağlık Bil. Ü. Kanuni EAH + + + +

Zonguldak Bülent Ecevit Ü. SUAM + + + +
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Hastane 
Türü-2 İller Onkoloji Merkezleri

Tıbbi O. Radyasyon O.
KT Polk. RT Polk

Sağlık 
Bakanlığına 
Bağlı Eğitim 
ve Araştırma 
Hastaneleri

İstanbul (8)

Bakırköy Dr.Sadi Konuk 
EAH + + + +

SB İstanbul EAH + + + +
Haydarpaşa Numune EAH + + + +
Yedikule Göğüs H.ve C EAH + + +
Süreyyapaşa G.Kalp. H EAH + +
Kartal Dr.Lüt� Kırdar EAH + + + +
Şişli Etfal EAH + + + +
Gata Haydarpaşa EAH + + + +

Ankara (6)

Gata Ankara EAH + + + +
Dr.A.YurtaslanOnkoloji 
EAH + + + +

Ankara Atatürk EAH + + + +
Ankara Atatürk GöğüsH.
EAH + + + +

Ankara Numune EAH + + + +
Dışkapı Yıldırım 
BeyazıtEAH + + + +

Adana Adana Numune EAH + + + +
Erzurum Erzurum Bölge EAH + + + +

Diyarbakır Diyarbakır Gazi 
YaşargilEAH + + + +

Gaziantep Dr. Ersin Arslan EAH + + + +

İzmir (4)

İzmir Atatürk EAH + + + +
İzmir Bozyaka EAH + +
İzmir Tepecik EAH + + +
Dr.Suat Seren Göğüs H. 
EAH + + + +

Kayseri Kayseri EAH + + + +
Konya Konya EAH + + + +
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan EAH + + + +

Hastane 
Türü-3 İller Onkoloji Merkezleri

Tıbbi O. Radyasyon O.
KT Polk. RT Polk

Sağlık 
Bakanlığına 
Bağlı Hizmet 
Hastaneleri 
(11)

İstanbul Beykoz DH + +
Aydın Aydın Atatürk DH + + + +
Balıkesir Balıkesir DH + +
Bursa Ali Osman Sönmez OH + + + +
Denizli Denizli DH + + + +
Eskişehir Yunus Emre DH + + + +
Konya Konya Numune H + +
Manisa Manisa DH + + + +
Mersin Mersin DH + + + +
Tekirdağ Tekirdağ DH + + + +

Genel Top. 28 73 70 70 63 65
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2.2 . Kanser Merkezleri Tasarım Kriterleri

Hastane, sağlık kurumları ya da özel tedavi birimlerinde (mobil, vb) yer 
alan kanser merkezleri; hasta odaklı klinik bakımı, tasarımı ve inşası de-
neyimli profesyonellerin uzmanlığını ve liderliğini gerektirmektedir. (HPA 
Architects, 2009) Kanser hastaları üzerinde yapılan çalışmalarda; mekân-
ların ve yapısal planlamanın kanserli hastaların yaşam kaliteleri üzerinde 
etkili olduğu görülmektedir. (Malkin, 1992:181) Onkolojik hastaları iyileş-
tirmeye yardımcı olan psikolojik ve fiziksel unsurların hepsi bu süreçte yer 
alan herkesi (hasta yakını, sağlık personeli, işletme personeli, vb) güçlen-
dirmektedir. Kanser merkezleri tasarımında psikolojik ya da fiziksel olarak 
iyileştirilmiş hastalar sağlık açısından sağlanan faydaların yanı sıra; per-
sonel alımı, tutulması ve genel işletme verimliliği gibi işletme ve istihdam 
alanlarında da önemli katkılar doğurmaktadır. (Fountain & Fouts, 2009:25) 
Servis tasarımında klinik ve işletme açısından hede�enen sonuçları elde 
edebilmek için; yapım öncesi planlaması merkezin amacına ulaşması nok-
tasında önemli bir başarı faktörüdür. Merkez inşa edilmeden önce proje 
başarısını etkili bir şekilde sağlaması için birçok soruya cevap aranmalıdır;

• İleriye dönük bina veya genişletme hedefi nedir? (≈20-30 yıl),
• Demografik eğilim nedir?
• Hangi demografik ve piyasa değişiklikleri bekleniyor?
• İlerleyen zamanlara yönelik kanser insidansı eğilimi,
• Fiziksel ve psiko-sosyal ihtiyaçlar,
• Yapının birincil ve ikincil hizmet alanı boyutları,
• Kullanıcıların, verilecek hizmetlerin ve mekânların sayıları.

Kanserin ileri yaş hastalığı olması, kanser tedavilerinin yüksek oranda 
kamusal ve toplumsal yapılarda verilmesi, nüfus yaşlandıkça kanser insi-
dansının artması, kanser tanı-teşhis-tedavi sürecinin meşakkatli ve uzun 
bir süreç olması, çok fazla kanser türü olması ve her merkezde tüm has-
talıklara ilişkin tedavilerin alınabileceği uzmanlaşmış profesyonel bakım 
personeli ile alanlarının sınırlı olması gibi gerekçeler kanser bakımına 
ilişkin gerekli mekansal kurgusunu doğrudan etkilemektedir. (Fountain & 
Fouts, 2009:26) Bu planlamada yeni kanser vakalarını belirlemek ve bunun 
için kanser kayıtlarını kullanmak (kanser kayıtçılığı) en faydalı adımdır. 
Bu veriler kanser merkezlerinin planlanması için gereken temel ölçütle-
ri oluşturmaktadır. Bunun yanısıra; mimar, iç mimar, mühendis, uzman 
sağlık personeli (onkolog, psikiyatr, vb), kamu yetkilileri, bütçe ve kaynak 
sorumluları gibi birçok farklı disiplinden oluşan multidisipliner bir ekip 
tarafından merkezin yapım-yönetim-yaşam kurgusu planlanmalıdır. (Mal-
kin, 2002:142) 
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Kanser merkezlerini kurgulayacak olan yetkili kişi, kurum ya da 
kuruluşlar proje öncesi şu soruları da sormalı ve bu sorulara uygun nitel ve 
nicel çözümler üretilmelidir.

• Kanser hastalarının ziyaret ve tedavilerinin kapasitesi nedir?

- Doktorlarımız şu anda ne tür kanserler tedavi etmektedir?

- Merkezdeki sağlık personelini arttırmak için yapılan planlar?

- Merkezde özel programlar veya hizmetler mi olacak?

- Yöneticiler özel ihtisas doktorlarını işe almalı mı?

• Bu pazar büyüyor / düşüyor mu?

-  Sadece genel nüfus artışı

- Doğal nüfus yaşlanması (olgunlaşma); 

• Hastaların bakım için katettikleri mesafe?

• Bu merkez diğerlerinden nasıl farklılaştırılabilir ve merkeze nasıl re-
kabet avantajı sağlanabilir?

• İlerleyen zamanlarda hangi yeni hizmetler verilecek?

Kanser merkezlerinin yapım öncesi planlamasının yanı sıra yapım sonra-
sı hangi hizmet birimlerini ve hangi işlevleri barındıracağı konusu da olduk-
ça önemlidir. Uygulanacak olan tedavi ve bakım süreçlerine ilişkin birimlerin 
işletmesi ve plan kurgusu; kanser merkezlerinin tasarımında en önemli role 
sahiptir. Bu sebeple merkez içerisinde yer alması planlanan hizmet birim-
lerine ilişkin tüm kullanıcıların fiziksel ve psikolojik gereksinimlerini tespit 
etmek ve anlamak; kanser merkezleri iç mekânlarını tanımlamaya ve tasarla-
maya büyük katkı sağlayacaktır. (Fountain & Fouts, 2009:27) 

Kanser hastaneleri ya da merkezleri; tanı, teşhis, tedavi ve hasta bakım 
işlevlerini karşılayan ünitelerden oluşmak durumundadır. Kanser tedavisi 
veren kamu ve sağlık binalarındaki ortak mekânların dışında; poliklinik, 
teşhis, tedavi ve hasta bakım üniteleri ile ameliyathane, morg, otopsi ser-
visinin kanser tedavisinin yapılacağı binalarda bulunması gerekliliği, Türk 
Standartları Enstitüsünün “TS 12813-Kamu binalarında mekân ihtiya-
cı-Sağlık Binaları-Genel Kurallar” standardında belirtilmiştir. 

Tablo 2 de kanser merkezlerine ilişkin tanı-teşhis-tedavi-bakım üniteleri 
birincil ve ikincil alanlara göre sını�andırılmıştır. (Adank, 2012:14) 
(Malkin, 1992:180) (Malkin, 2002:142) (TSE, 2002:TS12813) 
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Tablo 2. Kapsamlı Onkoloji Merkezleri (KOM)Hizmet Birimleri (Yorum: Esra Bayır)
KOM Birincil mekânlar İkincil mekânlar

Tanı 
üniteleri

Tibbi Onkoloji Polikliniği TOK
Cerrahi Onkolojisi Polk. COK
Radyasyon Onkolojisi Polk. 
ROK
Pediatrik Onkoloji Polk. POK

Hematoloji
Pediatrik Hematoloji
Romatoloji
Diğer poliklinikler
Acil Servis

Teşhis 
Üniteleri

Tıbbi Onkoloji Polikliniği
Cerrahi Onkolojisi Polk.
Radyasyon Onkolojisi Polk.
Pediatrik Onkoloji Polk.

Radyoloji
(görüntüleme cihazları-röntgen, 
ultrason, MR, tomogra�, EKG, 
EEG, EMG,vb)
Laboratuvar
(biyokimya, bakteriyoloji, patoloji, 
genetik, bazal metabolizma, 
hematoloji)
Biyopsi
Endoskopi
Kolonoskopi
Nükleer Tıp (PET-CT)
Sitoloji

Tedavi 
üniteleri

Radyoterapi ünitesi
(tedavi odası, hasta hazırlanma, 
cihaz kontrol odası, personel 
hazırlanma, bekleme, hasta 
kayıt, arşiv)
Kemoterapi ünitesi
(uygulama ünitesi koltuklu/
yataklı, ilaç hazırlama ünitesi, 
bekleme, hasta kayıt, port-
enjeksiyon odası, hemşire 
istasyonu, arşiv, hasta eğitim 
odası, Klinik yönetici hemşire 
odası, hasta tuvaleti, hemşire 
hazırlanma-kontrol odası)
Brakiterapi ünitesi

Röntgen tedavi ünitesi
Nükleer tıp (Radyoizotop)
Ameliyathane (Cerrahi tedavi)
Yoğun bakım
Psikiyatri kliniği
Diyet polikliniği

Hasta 
Bakım 
üniteleri

Onkoloji Yatan Hasta Servisi

İç hastalıkları ve diğer poliklinik 
servisleri
Cerrahi servisi
Palyatif bakım hizmetleri
Evde bakım hizmetleri

2.2.1. Tanı üniteleri
Onkoloji Hastaneleri ya da Sağlık binalarındaki kanser merkezleri po-

liklinik alanları, kanser tedavisi sürecinde başvurulması gerekli ilk adres-
tir. Tanı üniteleri içerisinde onkoloji biriminde bulunması gerekli birincil 
mekânlar; TOK, COK, ROK ve POK poliklinikleridir. (Malkin, 1992:178) 
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Hematoloji Kliniği, Onkoloji Kliniği ile düzenli bir işbirliği içerisinde te-
davilerini yürütmekte olan bir birimdir. Hematoloji, Pediatrik Hematoloji, 
Hematolojiye ait diğer klinikler ve EKG odası kanser merkezinin içerisinde 
bulunmasa da, servisle bir arada bulunması gerekli ikincil onkoloji mekânla-
rını oluşturmaktadır. (TSE, 2002:TS12813) Polikliniklerde ayakta veya yatan 
hastaların muayeneleri yapılmaktadır. İlk muayene sonrası tetkik için hasta-
lar, teşhis ünitelerine yönlendirilir. Bu sebeple; tanı üniteleri teşhis üniteleriy-
le birinci derecede bağlantılı olarak konumlandırılmalıdır. (Toğan, 2010:28)

2.2.2. Teşhis üniteleri
Kanser hastaneleri ya da merkezleri; yatan veya ayakta tedavi görecek 

hastalara hizmet verebilecek düzeyde alt yapıya sahip olmalıdır. Yatan ve 
ayakta hastaların bu ünitelere kolay ve hızlı erişimini sağlayabilmek için; 
teşhis üniteleri sirkülasyonu yatan ve ayakta hasta olarak farklı rotalarda 
planlanması gerekmektedir. Onkoloji hizmeti verecek bu birimlerdeki teş-
his ünitelerinde, sağlık binalarındaki genel ortak mekânlara ve yönetim 
ortak mekânlarındaki onkoloji polikliniklerine ek olarak; Radyoloji, Lâbo-
ratuvar, İlaç, Biyopsi, Kolonoskopi, Endoskopi ve Nükleer Tıp (PET-CT) 
ünitelerinin bulunması gerekmektedir. (TSE, 2002:TS 12813) Poliklinik 
hastalarının çoğunluğu, tetkik için bu birimlere gönderilir. Bu teşhis üni-
telerinin tamamı onkoloji servisi bünyesinde yer almasa da, kanser teda-
visinin yapılacağı sağlık kurumunda, bulunması zorunlu ikincil onkoloji 
mekânlarıdır. (Malkin, 1992:180)

2.2.3. Tedavi üniteleri
Onkoloji birimlerindeki tedavi ünitelerinde yatan ve ayakta hasta sirkü-

lasyon ve giriş-çıkış alanları birbirinden ayrı düşünülmelidir. Bu birimler-
de yer alması zorunlu birincil tedavi mekânları; Radyoterapi Ünitesi (rad-
yasyon tedavisi), Kemoterapi Ünitesi (ilaç tedavisi) ve Brakiterapi Ünitesi’ 
dir. Birincil tedavi ünitelerinin bulunduğu kamu binalarındaki genel ortak 
mekânlar, sağlık binalarındaki ortak mekânlar ile ihtisas hastaneleri ortak 
mekân ve mahallerine ilave olarak; Röntgen Tedavi Ünitesi (radyasyon te-
davisi), Nükleer Tıp Ünitesi (radyoizotop tedavisi), Ameliyathane (cerrahi 
tedavi), Yoğun bakım ve Psikiyatri kliniği bölümlerinin onkoloji birimleri 
bünyesinde ikincil hizmet mekânları olarak hizmet veriyor olması gerek-
mektedir. (TSE, 2002:TS 12813)

2.2.4. Hasta bakım üniteleri
Hasta bakım üniteleri tanı-teşhis-tedavi sürecini geçirmiş, geçirmekte 

veya geçirecek olan kanser hastalarının fiziksel ve psikolojik olarak iyileş-
me süreçlerinin desteklenmesi için oluşturulmuş tedavi destek birimleri-
dir. (UK Department of Health, 2016) Bu birimlerde; tedavi sonrası oluşan 
semptomlar izlenmekte ve gereksinimler karşılanmaktadır. 
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Cerrahi müdahale gören hastaların, (onkoloji) yatan hasta servisinde 
tedavi sonrası iyileşme sürecine ilişkin ilk semptomları kontrol edilir, uy-
gulanan tedaviye cevap verilip verilmediği gözlemlenir ve ameliyat sonra-
sı ilk hasta bakım hizmetleri verilmektedir. Cerrahi müdahalenin türü ve 
hastalığın evresine göre servisin kullanım süresi farklılaşmaktadır. (Mal-
kin, 1992:182) 

Onkoloji birimine ait yatan hasta servisi mevcut değil ise iç hastalıkla-
rı (dahiliye) kliniğinin yatan hasta servisleri de ikincil onkoloji hasta ba-
kım mekânları olarak kullanılabilmektedir. Tedavi ünitelerinin bulunduğu 
sağlık binalarındaki ortak mekânlar ve ihtisas hastaneleri ortak mekân ve 
mahallerine ilave olarak onkoloji birimlerinde; Radyoizotop Hasta Bakım 
Ünitesi, İç hastalıkları servisi, Cerrahi servisi, Palyatif bakım hizmetleri ve 
Evde bakım hizmetlerini içeren ikincil hasta bakım üniteleri bulunmalıdır. 
(TSE, 2002:TS 12813)

2.2.5. Kanser Merkezleri Kullanıcı Gereksinimleri
Kanser hastalarının; hastalığın fiziksel ve psikolojik tesirlerinden ve al-

dıkları tedavilerin yan etkilerinden dolayı diğer hasta gruplarından farklı 
özel mekânsal ihtiyaçları ve beklentileri bulunmaktadır. Bu beklentileri an-
layabilmek için hastaların içinde bulundukları psikolojik durumu, kanser 
merkezlerinde erişmeleri muhtemel olan mekânları ve bu mekânlarda kar-
şılaşabilecekleri olası sorunları iyi tespit etmek ve bu sorunların nasıl çözül-
mesi gerektiğini sorgulamak önemlidir. Kanser hastalarının özel ve mekânsal 
ihtiyaçları; psiko-mekânsal ve fiziksel-fonksiyonel ihtiyaçlar olmak üzere iki 
grupta incelenebilir. Bir kanser hastasının bu döngüde karşılaşacağı psikolo-
jik ve mekânsal ihtiyaçlar Tablo 3’te özetlenmiştir. (Malkin, 1992:178)
Tablo 3. Kanser hastalarının kanser merkezinde karşılaştıkları �ziksel/psikolojik 

durumlar (Malkin, 1992:178)
Psikolojik faktörler Aktivite Sorunlar
Beklentisel hüzün Tanı-teşhis-tedavi Yol bulma
Depresyon Simülasyon Bekleme
Belirsizlik Bekleme Yeni hastaların anksiyetesi
Savunma 
mekanizması Kemoterapi Tekerlekli sandalye erişimi

Soyutlanma Radyoterapi Radyasyon korkusu

Hassasiyet Muayene Yan etkilerinin verdiği 
sıkıntılar

Kontrol kaybı Tanı koyma Sedye tutma alanı
Sosyal etkileşim Cerrahi müdahale Personel tükenmişliği

Mahremiyet Diğer hastalarla 
etkileşim

Kişisel Alan Ziyaret
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3. Kullanıcı Odaklı Tasarım
Kullanıcıyı tasarım sürecine entegre etmeyi amaçlayan kullanıcı odaklı 

tasarım; kullanıcının maksimum memnuniyetini sağlamak için, ihtiyaç-
larını, sınırlamaları, seçimleri ve beklentileri göz önünde bulundurmanın 
yanısıra ve sonuç ürün üzerindeki insan eylemlerini değerlendirmektedir. 
(Kahraman Haliloğlu, 2010). Bu yaklaşımın en önemli amacı kullanıcının 
mekansal deneyimini anlamak ve analiz etmektir. (Vischer, 2008). Kullanı-
cıların mekanda gerçekleştirdiği eylemler yapılı çevrenin kalitesini analiz 
etmek için kullanılan geri bildirimlerdir. 

Kalite, hem mekanın sunduğu fonksiyonel rahatlığı hem de kullanıcı-
ların bu alan içerisinde üstesinden gelmeleri gereken çevresel stresin dere-
cesini içermektedir. (Vischer, 2008) Geleneksel sağlık hizmeti tasarımın-
da; hastane tasarım projelerinin çoğu genellikle tedavi ve sağlık hizmetleri 
odak alınarak üretilmektedir. Ancak kullanıcı odaklı tasarım; kullanıcı 
tercihlerini de göz önünde bulundurarak, bu alanların mevcuttaki ve ge-
lecekteki kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek esneklikte hizmet 
koşulları yaratmayı amaçlamaktadır. (Andrade & ark., 2012)

3.1. Kullanıcı Odaklı Tasarım Yaklaşımları
Hastaların iyileşme süreçlerini etkileyen çok çeşitli değişkenler bulun-

maktadır. Bunların içinde en önemlisi tedavi(ler) ve tedaviden alınan tep-
kidir. Fakat iyileşme süreçlerini etkileyen başka fiziksel, psikolojik ve sosyal 
faktörler de bulunmaktadır. Mekânların hastaların sağlığı, tedavileri ve iyi-
leşme süreci üzerindeki etkileri hala tartışılmakta ve sürdürülen çalışmalar 
ile gün geçtikçe bu konuya verilen önem artmaktadır. (Malkin, 1992:8)

Burge yağtığı çalışmalarda; Hasta Bina Sendromu (Sick Building Syndro-
me-SBS) ile İç Mekân Fiziksel Çevre Koşulları arasında önemli bir ilişki ol-
duğunu ortaya koymuştur. SBS terimi, genellikle göz ağrısı ve letarji gibi ge-
nel belirtilerle birlikte gözler, burun ile boğazdaki gibi mukus zarlarıyla ilgili 
ve kuru ciltten oluşan belirsiz etiyolojinin semptomlarından oluşan hastalık 
grubundan oluşmuştur. Fiziksel çevrenin hastanın iyileşme süreci, iyileşmesi 
ve refahı üzerindeki bu etkileri, sağlık yapıları tesis ve işletme (Healthcare 
Facilites-HCF) tasarımı ve yapımı için sorunlar yaratabilmektedir.

1990’ lı yıllarda; yayınlanmış araştırmalara dayanan sağlık yapılarında 
tasarım çözümleri “kanıta dayalı tasarım” (Evidence based Design-EBD) 
olarak tanımlanan başka bir sağlık yapısı tasarlama yaklaşımı ile ortaya atıl-
dı. EBD, iyileştirici ortamlar (Healing Environment-HE) denilen yaklaşımın 
teorik konseptini ve alt yapısını oluşturmuştur. 

HE sadece hastaların iyileşme sürecini etkilemesi açısından değil, ayrıca 
“daha akıllı yatırımlar” konsepti altında; maliyetleri azaltabileceği, persone-
lin verimliliğini artıracağı ve hastanın hastanede kalış süresini azaltarak ko-
naklamayı daha az stresli ve konforlu hale getirebileceğini ortaya çıkarmıştır. 
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İyileştiren çevre; mekân içerisinde hasta ile çalışanlar arasındaki etkileşi-
min olumlu sağlık çıktıları doğuracağı bir iyileştirme ortamı olarak tanım-
lanabilir. (Huisman & ark., 2012:70-80) 

Sağlık yapıları mekânlarında iyileştirici bir ortam yaratabilmek için 
düşünülmesi gereken; gürültü kontrolü, hava kalitesi, termal konfor koşulları, 
mahremiyet, aydınlatma, iletişim, manzara, renk, malzeme ve hasta yakını 
konaklaması gibi birçok iç mekân bileşeni bulunmaktadır. (Malkin, 1992:10)

3.2. Kanser Merkezlerinde Kullanıcı Odaklı Tasarım
Hasta merkezli tasarımın temel amacı; hasta ihtiyaçlarını, kültür fark-

lılıklarını, hasta tercihlerini ve değerlerini kabul eden, mekansal eylem ve 
ihtiyaçları geliştiren fiziksel ortamlar yaratmaktır. Hastalar, aileleri ve sağ-
lık hizmeti sağlayıcıları; işbirlikçi karar verme sürecine dahil edilmelidir. 
Ayrıca hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgilere ulaşabilmeleri gerek-
liliği vurgulanmaktadır. (Sweeney, 2008) Hastalar ile yapılan görüşmeler, 
hastaların, evde, doğa ile bağlantılı, erişilebilir, çevre dostu, personel-hasta 
ilişkisini besleyen ortamlar istediklerini göstermektedir. (Sweeney, 2008) 

Kanser hastalarının sağlık mekanlarında hissetmek istedikleri en önem-
li duygu “kontrol” duygusudur. Hasta odaklı tasarımın temel argümanı da, 
hastaya mekanlarda “kontrol benim elimde” hissini uyandıracak mekan 
kurgusunu ve esnekliğini sağlamaktır. Kontrolü kaybetme duygusu insan-
larda özellikle kanser hastalarında başkalarına muhtaç oldukları algısını 
yaratmaktadır. Bu nedenle bağımsızlık ve kontrol edebilme duygusu has-
taların kendilerini rahat hissetmelerine ve streslerini azaltmalarına önemli 
katkı sağlayabilmektedir. 

Hastaların, olabildiğince çok şey yapmalarına olanak tanınarak kont-
rol edebilme becerisi ve hissi artırılabilir. Hasta ve personel alanlarını bir-
birinden ayırmak ve hastaların soyunma odası kullandıkları alanlara ait alt 
bekleme alanları ile tedavi odaları gibi birimlerde serbestçe dolaşmalarını 
sağlamak hastalar üzerinde “kontrol benim elimde” hissini uyandırmaya ve 
mekânlarda özgürce hareket etmelerine imkân tanıyacaktır. Ayrıca bu alan-
ları birbirinden ayırmak, yol bulma ve erişim problemlerini de azaltmak gibi 
başka avantajlar da sağlayacaktır. (Malkin, 1992:21) (Malkin, 2002:311)

SONUÇ

Bu çalışma; kanser merkezlerindeki planlama sürecine kullanıcı faktö-
rünün entegre edilmesi maksadıyla gerçekleştirilmiştir. Kanser insidansın-
daki hızlı artış ile kanser hastalarının hastanelerdeki kalış sürelerinin uzun-
luğu mevcut fiziksel mekan gerekliliklerinin kullanıcıya yeterince cevap 
veremediği ve veremeyeceği durumunu ortaya koymaktadır. Çünkü; mev-
cut kanser merkezleri planlama kurgusu; sağlık hizmetleri ve tedavi kalite-
lerinin ihtiyaç duyduğu gerekliliklerin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. 
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Fakat sağlık mekanlarına diğer klinik hastalarından daha fazla maruz 
kalan kanser hastaları için verilen sağlık hizmeti ve tedavi kalitesi kadar 
mekansal özelliklerin de aldıkları tedaviler üzerinde büyük önemi oldu-
ğu yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konmuştur. Kanser/onkoloji 
merkezlerini mekânsal olarak tanımlayabilmek için öncelikle; kanserin ta-
nı-teşhis ve tedavi sürecini, hastaların ve çalışanların gözünden fiziksel ve 
psikolojik etkilerini özümseyerek anlamak gerekmektedir.

Plan kurgusuna kullancıların özellikle hastaların dahil edilmesi bu dön-
güde elde edilmek istenen işletme ve tedavi başarısına ulaşmayı kolaylaş-
tıracaktır. Fakat yetişkin hastalığı olarak kabul edilen kanser hastalığı; çok 
farklı yaş, cinsiyet, tür, evre, fiziksel ve psikolojik durum ve ihtiyaç içer-
mektedir. Bu kadar çok hastalık türü ve demografik özelliğe sahip bir hasta 
gurubuna aynı kalitede hizmet verebilmek için tüm kullanıcı gruplarının 
fiziksel-psikolojik ihtiyaçları belirlenmeli ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda 
kanser merkezleri kurgulanmalıdır. Gerektiği taktirde; farklı hastalık tür-
lerine ya da demografik ihtiyaçlara göre mekan konfigürasyonları yapıla-
bilmelidir.

Hasta odaklı tasarım yaklaşımının temel hedefi olan tüm bu fiziksel 
mekan gerekliliklerinin kanser merkezleri tasarım sürecine dahil edilme-
si; hastaların iyileşme süreçlerinin olumlu yönde etkilenmesine, motivas-
yonlarının ve yaşam kalitelerinin artmasına, sağlık personelinin de perfor-
mansı ve motivasyonunun artması dolayısıyla hizmet kalitesinin artmasına 
büyük katkı sağlayacaktır.
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MEYDANLARIN KENT KİMLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ; ORDU 
KENTİ ÖRNEĞİ

EFFECT ON THE URBAN IDENTITY OF SQUARES: THE 
CASE OF ORDU CITY

Pervin YEŞİL1, Seda AKKÖSE2

ÖZET

Geçmişten günümüze kentlerde, insanların sosyal, ekonomik, fiziksel ve kül-
türel aktivite gerçekleştirdikleri alanlar olan meydanlar bu özellikleriyle kentin 
simgesi durumuna gelmiştir. Kentin en çok kullanılan kamusal dış mekanları mey-
danlardır. Bu alanlar, plansız yapılaşma sonucu oluşan kimliksiz kentlere simgesel 
olarak ne gibi etkiler sağlayabilir sorusunu akla getirmektedir.

Çalışma konusu olan Ordu kentindeki meydanlar ve bunların kent kimliğine 
etkisi, meydanların tarihsel değişimi, gelişimi, devamlılığını sürdürüp sürdürme-
mesi, geçmiş ve günümüzdeki durumuyla irdelenerek literatürler yardımıyla ortaya 
konmuştur. Kent kimliğini oluşturan en önemli kamusal açık alanlar olan meydan-
lar, gerek içinde yaşayanlara gerek dışarıdan gelen ziyaretçilere, kentin sosyo-e-
konomik, kültürel durumunu hakkında bilgi vermektedir. Toplumsal yaşantıların 
birbirinden farklı olması kent kimliklerini doğrudan etkilemekte, kent kimliği bu 
nedenle sahip olduğu kentin sosyal, ekonomik, kültürel yapısını yansıtmaktadır.

Anahtar kelimeler: Meydan, kent kimliği, Ordu. 

ABSTRACT

From past to present, the squares, which are the areas where people perform 
social, economic, physical and cultural activities, have come to the symbol of 
the city with these characteristics. �e most used of urban public spaces are the 
squares. �ese areas bring to mind the question of what kind of e�ects can be 
provided to the unidentified cities that are the result of unplanned construction up.

�e most important public open spaces that make up the urban identity are the 
squares, they give information about the socio-economic and cultural situation of 
the city, whether it is for the inhabitants or for the visitors coming from the outside. 
�e fact that the social experiences are di�erent from each other directly a�ects 
the urban identities for this reason, urban identity re�ects the social, economic 
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and cultural structure of the urban. In this study, the squares in the city of Ordu 
and their e�ects on the urban identity, the historical change and development of 
the squares, the past and the present situation are examined and revealed with the 
help of the literature.

Keywords: Square, urban identity, Ordu.

1.GİRİŞ
Kentlerin tarihçesi, ilkçağlardaki insanların yaşayışlarını sistemsel ola-

rak sürdürdükleri, ürettiklerini bir araya toplayıp dağıttıkları bir kavram 
olarak günümüze kadar dayanmaktadır. Toplumsal nüfusun gitgide art-
ması, yaşanılan ortamların büyütülüp, kent kavramının oluşturulmasını 
ve böylelikle ihtiyaçların karşılanmasını gerektirmiştir. Buluşlar, teknolojik 
gelişmeler ve buna bağlı nüfus artışı kentleşmeyi de beraberinde getirmiştir 
(Eraslan Yayınoğlu ve Susar, 2008).

Tüm kentlerin kendine has mimarisi, yaşayış biçimi vardır. Kentlerin bir-
birinden ayrılmasını sağlayan, kendine özgü, kente anlam kazandıran özel-
liklerin tümü ise kentin kimliğini oluşturur. Toplum yapısının ve fiziksel me-
kanın değişmesi ile insanlarda oluşan izlenim o kentin kimliğini meydana 
getirmektedir. Lynch (1973)’e göre, kent kimliğinin içeriğini beş farklı başlık 
altında toplamak mümkündür. Bu başlıklar; yollar, sınırlar/kenarlar, bölgeler, 
düğüm odak/noktaları ve işaret öğeleri olmakla birlikte, bu öğeler genel kul-
lanımlara yöneliktir ve bunlara çoğu çevresel imgede tekrar tekrar karşılaşıl-
maktadır. Bu kavramlar sürekli olarak birbiriyle ilişkilidir ve birbirinden ayrı 
ayrı ele alınmışsa bile imgelerin birleştiği nokta ile son bulmalıdır.

Toplumların sosyal ve kültürel yapısı, ekonomik durumu, eğitim dü-
zeyi de kent kimliğinin oluşumuna önemli ölçüde etki etmektedir. Kent 
kimliğini oluşturan değerlerin çok ve çeşitli olması o kentin sosyo-kültürel 
yaşantısının zengin oluşuyla da ilgilidir. Bu nedenle de bir kentin kimliği, 
o kentin toplumsal özellikleri hakkında bilgiler de verebilir. Çünkü bu iki 
kavram sürekli etkileşim halinde olup ve buna bağlı olarak fiziki çevreyi 
oluşturan faktörler, tüm yaşamı kontrol etmesi sebebiyle büyük önem ta-
şımaktadır.

Refah düzeyinin değişmesi ve göçlerin artışıyla yoğunlaşan kentsel nü-
fus beraberinde plansız yapılaşma problemini getirmiştir. Sonrasında bir-
birinden farksız, düzensiz, kimlik sahibi olmayan bir kent yapısı oluşmaya 
başlamıştır (Kır, 2009).

Kentlere kaybettikleri kimlikleri kazandırmak adına yerel yönetimler 
kentsel dönüşüm kavramını açığa çıkarmıştır. Kentsel dönüşüm projeleri 
kent yapısını onarmaya yönelik olsa da yapılan yanlış müdahaleler kente 
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kimliğini tamamen kaybettirebilmekte ve kentin tarihsel sürecini olumsuz 
yönde etkileyebilmektedir. Kent kimliğinin zedelenmesi, genel olarak 
tarihsel süreç ve modern yaşamın ortak mekanlarda sentezlenemediği 
durumlarda açığa çıkmaktadır. Kent kimliğini tamamen yenilemek yerine 
mevcut sosyal, kültürel, tarihsel yapısını ortaya çıkarıp günümüz durumu ve 
gereksinimleriyle değerlendirmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bunun 
sebebi ise kent kimliğinin ortaya çıkışının, geçmişteki gelişmelerden ayrı 
düşünülememesi ve devamlılığa dayanmasıdır. Geçmişten günümüze sosyal, 
ekonomik, kültürel değişmeler sonucu kent, kimliğini tamamen kaybetmek 
yerine bir dönüşüm sürecine girmektedir. Bu değişimlerin yine bahsi geçen 
devamlılıkla ilişkili olması gerekmektedir (Birol, 2007).

Kentler, kırsal yerleşimin dönüşümü ve toplumsal yaşantının değişme-
siyle insanın, yaşadığı fiziksel çevresinin değişime uğraması ile oluşur. Kent 
bireylerinin kendini ifade ettiği, birbirleriyle etkileşimde ve paylaşımda bu-
lundukları, birbirleriyle rastlaşıp buluştukları genel anlamıyla birlikte ortak 
bir kültür oluşturdukları fiziki çevrelerdir. Bu oluşumda şüphesiz en büyük 
katkıyı kamusal açık alanlar sağlamaktadır. Açık yeşil alanlar, meydanlar, 
parklar, cadde ve sokaklar insanların kent içinde etkileşimde bulundukları 
en önemli kamusal açık alanlardır.

Kentin kimliği ve kalitesi açısından, kamusal açık alanlar bulunduğu 
kent için önemli bir yere sahiptir. Bunlar arasında kullanım potansiyeli en 
yüksek alanlar olan meydanlar, kent kimliğini oluşturan ana unsur olmak-
tadır. Meydanlar kent yaşamı süren insanların ortak zaman gerçekleştirdi-
ği, açık kamusal alanlardır. Dağılma, toplanma, eğlenme ve dinlenme gibi 
işlevlere ev sahipliği yapan bu alanlar küçük veya büyük ölçekte olabilmek-
tedir. Zaman içinde değişime uğramış, günümüze kadar ulaşabilmiş veya 
yakın tarihte oluşturulmuş olabilirler. Çeşitli sını�an insanın paylaşımda 
bulunduğu meydanlar, bulunduğu kentin kültürel yapısını göstermesi se-
bebiyle de kent kimliğine önemli ölçüde etki etmektedir. 

Ülkemizde, eski çağlardan Cumhuriyet’in ilk yıllarına değin kent mey-
danları kent kimliği açısından önemli bir yere sahiptir. Kentin kültürel 
değerlerini, toplum yapısını yansıtmakta, toplumsal yaşamın odağı konu-
mundadır. 1950’lerden sonra Türkiye’nin gelişiminin hızlanmasıyla paralel 
olarak kentlerin yoğunluğu artmış, özellikleri de değişmeye başlamıştır. Bu 
hızlı gelişim süreci Anadolu’nun imgesel unsurları olan avlu, meydan, so-
kak gibi kavramları, kent yaşamını, kent kültürünün kaybolmaya başlama-
sına neden olmuştur. Böylelikle kimliksiz, değerlerden yoksun kent ve kent 
meydanları ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında kent meydanları, 
toplumsal, çağdaş, sosyo-kültürel yaşamın ana unsuruyken, günümüzde 
çoğunlukla otopark, tören alanı vb. fonksiyonlar yüklenerek amacından 
uzaklaşılmıştır (Özer ve Ayten, 1995).
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Türkiye’deki kent meydanlarında, Avrupa’dakine benzer nitelikli bir 
meydan kültürü gelişememiştir. Osmanlı döneminde meydan yerine, mey-
danın işlevini toplumsal yaşamın odak noktası olan camiler ve cami avluları 
sağlamaktadır. Ayrıca kamusal açık alanlar genellikle erkeklere hizmet et-
mektedir. Kadın-erkek beraberliğiyle toplumsal yaşamın merkezi olan mey-
danlar bu içerikleri sebebiyle, ülkemizde o dönemlerde meydan kültürünün 
gelişememiş olmasının en önemli sebebidir (Biber, 2015).

Sosyal bağlantıların kurulduğu, birçok işlevsel özelliğe sahip olan mey-
danlar tarihi ve kültürel değerlere sahip olmadığında, bir yaşanmışlık barın-
dırmadığında zamanla değerini yitirmektedir. Örneğin Cumhuriyet’in ila-
nından sonraki süreçlerde, kentlerin değişime uğramasıyla birlikte bu tarihi 
olayın önemini yansıtmak için kentlerde Cumhuriyet Meydanları ve Atatürk 
anıtları ile simgeleşmiş meydanlar oluşturulmaya başlanmıştır. Böylelikle 
meydanlar simgesel bir boyut kazanarak, kent kimliği açısından ön plana 
çıkmıştır (Çubukçu, 2007). Ankara’daki Ulus Meydanı (Şekil 1), İstanbul’daki 
Cumhuriyet Meydanı (Şekil 2) yine İzmir’deki Cumhuriyet Meydanı (Şekil 
3) ülkemizdeki bu tür meydanlara örnektir.

            
Şekil 1. Ankara Ulus Meydanı (URL1)         Şekil 2. Bakırköy Cumhuriyet 

Meydanı (URL2)

Şekil 3. İzmir Cumhuriyet Meydanı (URL3)
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2. MATERYAL VE YÖNTEM

2.1. Materyal
Ordu kenti Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi içerisinde, Karadeniz kıyı-

sında bulunan bir kıyı şehridir. Kentte tipik Karadeniz iklimi hüküm sürer. 
Kışlar ılık yazlar ise serin geçer. Sahilden içeriye doğru gidildikçe karasal 
iklim görülür.

Çalışma alanı, Ordu kentinde bulunan Ordu Belediye Meydanı, Cum-
huriyet Meydanı, Atatürk Parkı, Tahıl Pazarı Meydanı ve Millet Düzü Mey-
danı’dır. Bu çalışmada, toplumsal yaşantıda ve kent kimliğinin oluşumunda 
kentsel açık alanlardan olan meydanların anlamı, önemi ve işlevleri, Ordu 
kentinden seçilen örnekler üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır.

2.2. Yöntem
Çalışmaya başlanmadan önce gerekli literatür araştırmaları yapılmıştır. 

Kenti yakından tanıyan, araştırma mekanları hakkında bilgi sahibi olan 
kent sakinleri ile görüşmeler yapılarak geçmiş ve güncel durum hakkında 
bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Araştırmalar doğrultusunda elde edilen 
bulgular ile meydanların kentte yaşayan insanlar için anlamı, kentteki yeri 
ve fonksiyonu, ortaya konmaya çalışılmıştır. Alanlar tek tek yerinde ince-
lenmiş, gözlemlenmiş ve fotoğra�anmıştır. Ordu tarihiyle ilgili kitaplardan 
ve Ordu sakinlerinden edinilen bilgiler çerçevesinde çalışma geliştirilmiş 
ve veriler değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda kent kimliği ve meydan 
ilişkisi Ordu kentindeki meydanlar ile örneklendirilerek açıklanmaya ça-
lışılmıştır.

3. BULGULAR

3.1. Ordu Kenti
Ordu’daki ilk yerleşimler, ilkçağlarda M.Ö. 2000’li yıllara dayanmakta-

dır. Yapılan arkeolojik kazılar sonucunda, elde edilen kalıntıların Neolitik, 
Kalkolitik, Tunç ve Hitit dönemlerine ait olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Çok 
çeşitli kavimler diğer bölgelere olduğu gibi Orta Karadeniz Bölgesi’ne de 
uygarlıklar kurmuşlardır. Bu da kentin çok çeşitli kültürlere ev sahipliği 
yaptığının göstergesidir (Baş, 2014).

Ordu yöresiyle ilgili ilk yazılı kaynak 1455 tarihli Tahrir de�eridir. Bu-
rada ‘’Ordu’’ ismi, ‘’Vilayet-i Bayramlu me’a İskefsir ve Milas’’ diye adlan-
dırılan idari birim içerisindeki bölüklerden biridir. 1870 yılından itibaren 
tüm resmi belgelerde Ordu adı kullanılmaya başlanmıştır (Baş, 2014).

Dönemin belediye başkanı Katırcı oğlu Mustafa Ağa ve Ordu kazası 
kaymakamı olarak da Hafız Ahmed Efendi’nin görevli olduğu, Ordu çarşısı 
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1883 yılının Temmuz ayında geçirdiği büyük yangın sonucu tamamen 
yanmıştır. Bu durum kentin tekrar kurulmasını gerektirdiğinden Ordu 
için büyük bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Barakalardan 
ve ahşap binalardan oluşan çarşıda büyük bir alan yangından tamamen 
tahrip olmuş ve yangın çarşının yeniden kurulmasına sebebiyet vermiştir.  
Çarşı Tahıl Pazarı’ndan orta cami ve sahile doğru geniş bir düzlük alanı 
kapsamaktadır. Osman Paşa Şadırvanı ve çevresindeki binalar yangından 
pek zarar görmemiştir. Atik İbrahim Paşa (Orta) Camii ise etrafı mezarlık ve 
bataklıklarla çevrili olduğundan yangından zarar görmemiştir  (Baş, 2014).

Ordu’nun şehir düzenindeki en büyük rolü 1894 yılında belediye baş-
kanlığı görevinde bulunan Felekzade Süleyman Ağa oynamıştır. Tüm mad-
di imkansızlıklara ve engellere karşı kendi döneminden önce hazırlanmış 
olan şehir planını büyük bir ölçüde hayata geçirmiştir. Bu nedenle şehrin 
kurucusu olarak anılmaktadır. Günümüzde Ordu şehir merkezinde Süley-
man Felek ve Sırrı Paşa adında iki ana cadde bulunmaktadır. Bunlar Fidan-
gör yakınından Tahıl Pazarı’nın ilerisine kadar boydan boya uzanırken iki 
ana caddeye paralel Osman Paşa Caddesi açılır. Bu caddeler birbirine dik 
deniz yönünden ara sokaklarla kesilerek, denizden gelen serin havanın çar-
şının her tarafına ulaşması sağlanmıştır. Günümüzde gelişen, büyüyen ve 
yüksek binalarla çevrilen çarşı bu özelliğini hala korumaktadır (Baş, 2014).

3.2. Meydanların Ordu Kent Kimliğine Etkisi

3.2.1. Cumhuriyet Meydanı

Kent merkezinde bulunan Cumhuriyet Meydanı yaklaşık 15.000 m2 alana 
sahiptir.  Alanın kuzey ve doğu yönünde kent merkezi (kapalı çarşı, PTT), 
güneyinde konut yerleşimleriyle birlikte stadyum alanı, batı ve kuzeybatı 
yönünde ise resmi kurum alanları (Ordu Valiliği, İl Kültür ve Turizm Mü-
dürlüğü, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ordu Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürlüğü ve Hükümet Konağı) ile tarihi Saray Hamamı bulunmaktadır. 
Alana kuzeyden ulaşan üç önemli taşıt yolu bulunmakta ve hepsi de taşıma 
kapasitesinin üzerinde trafik yükü üstlenmektedir. Bu bağlantı yollarının en 
önemlisi, Şehir Merkezi ve Fidangör Mevkii ile resmi kurumlar arasındaki en 
güçlü aks konumunda olan Hükümet Caddesidir. Bu aks ayrıca kent içi dol-
muş hattı güzergahında olduğu için trafik yükü en yoğun olan bağlantı yolu 
durumundadır. Söz konusu alan Altınordu ilçesi uygulama imar planında da 
meydan ve otopark olarak planlanmıştır (Şekil 4).

Cumhuriyet Meydanı, Merkez Ortaokulu kurulmadan önce boş 
bir alandır. Sonrasında inşa edilen Merkez Ortaokulu ile alanın doğu 
kısmı uzun yıllar okul olarak faaliyet göstermiştir (Şekil 5). 1995 yılında 
okul binasının yıkılması ile açılan alan bir süre boş kalmıştır (Şekil 6). 
Günümüzde meydanın doğusu geleneksel ürünlerin satıldığı satış birimleri 
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ve oturma birimlerinin yer aldığı küçük bir park olarak faaliyet gösterirken 
geri kalan kısmı Ordu kentinin otopark ihtiyacını karşılamaktadır (Şekil 
7-8). Genellikle belediyeye ait ücretli otopark olarak kullanılan Cumhuriyet 
Meydanı, siyasi miting, konser vb. etkinliklerin yapılması durumunda 
otopark kaldırılmakta ve meydan olarak kullanıma açılmaktadır. 

Bir meydanın en büyük özelliği erişilebilirliği ve kitle boşluk dengesini 
sağlamasıdır. Cumhuriyet meydanı kuzey ve güneyden iki ana cadde 
(hükümet caddesi ve stadyum caddesi) ile her ne kadar bölünse de konumu 
itibariyle kentin dengesini sağlamakta büyük bir öneme sahiptir. 

Alan tarih boyunca sürekli mekânsal bir değişime uğramıştır. Ancak 
bu değişimlere rağmen tam anlamıyla meydan vasfına sahip olamamıştır. 
Sık kullanılan çarşamba pazarı ve stadyumun ortasında kalan alan, 
toplanma alanı olarak algılanamayan ancak o amaca hizmet eden bir yer 
konumundadır. Mekan isim olarak fazla bilinen bir yer değildir. Meydan 
olarak kullanılan alanlar içinde, meydan olarak adlandırılmış tek yer 
olmasına rağmen yüklenen fonksiyonların meydan kullanımıyla uyum 
göstermemesi sebebiyle kent belleğine işlenememiştir. Ayrıca ismini 
açıklayan tarihsel bir anlam ifade etmemektedir. Diğer Cumhuriyet 
meydanları örneklerinde olduğu gibi kendisini simgeleyen bir anıt veya 
obje bulunmamaktadır. Bu durum da o meydanın kullanımı, bilinirliği ve 
etkinliği ile yakından ilişkilidir.  

Şekil 4. Uygulama İmar Planı’nda Cumhuriyet Meydanı

Şekil 5. Merkez Ortaokulu
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Şekil 6. Merkez Ortaokulu yıkıldıktan sonra Cumhuriyet Meydanı 

Şekil 7. Günümüzde meydanın park olarak düzenlenmiş doğu kısmı

Şekil 8. Cumhuriyet Meydanı’nın otopark olarak kullanılan kısmı

3.2.2. Tahıl Pazarı Meydanı
1894 yılında Felekzade Süleyman Ağa’nın belediye başkanlığına tayin 

edildiği dönemde sıtma gibi önemli hastalıkların baş gösterdiği Ordu 
şehrindeki tüm bataklıkları kurutmaya yönelik bir mücadele başlatılmıştır. 
Bunlardan biri de öncelerde ördek avlanan ve geniş bir bataklık olan 
günümüzdeki Tahıl Pazarı Meydanı’dır (Baş, 2014).

Ordu’nun bilinen en eski imar planı ise 1927 yılında Armenak Efendi 
tarafından çizilmiş olup, tahıl pazarını bugünkü dış sınırları ile bu planda 
görmek mümkündür. 
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Bu dönemde kentte, ürün ve malın toplayıp dağıtma işinin yapıldığı ve o 
ürünün ismiyle anılan kapanlar mevcuttur. Söz konusu alan da Tahıl Kapanı 
olarak kullanılmış olup, kent belleğine tahıl pazarı olarak yerleşmiştir. Tahıl 
Pazarı Meydanı halk arasındaki ismiyle Takıl Pazarı, sebze pazarı olarak 
kullanıldığı dönemlerde ise Ordu’nun çok hareketli ve önemli bir alışveriş 
merkezi durumundadır. Burada her çarşamba günü kurulan pazarda, köylü 
kadınlar yerel ve doğal köy ürünlerini satmaktadır. Pazarın uzun sütunlu 
ayakları üzerinde çinko saç örtü ile kapalı bir alanı (Şekil 9) bulunmaktadır 
(Çebi, 2000).

Pazarda 1940 yılında belediye tarafından Tahıl Pazarı Çeşmesi adında 
betondan bir çeşme yaptırılmıştır ancak 1995 yılında belediyenin meydanda 
yaptığı yeni düzenleme sonucu bu çeşme yıktırılmıştır (Çebi, 2001). 

17 Ocak 1996 yılında tahıl pazarına kuyumcular için bir yeraltı çarşısı 
yapılmıştır. Ancak yeni düzenleme halk tarafından hoş karşılanmamış olup 
esnaf ‘biz bodruma girmeyiz’ diyerek tepkisini dile getirmiştir. Açıldıktan 
bir yıl sonra tepkiler sürmüştür. Daha sonra yeraltı çarşısı niteliğindeki 
yapı belediye tarafından yıkılmıştır (Dizman, 2006).

Tahıl Pazarı, yıllarca pazar faaliyeti dışında da Ordu kenti için insanların 
buluştuğu, simgesel bir mekan olmuştur. Sonrasında burası yeniden 
düzenlenerek meydan haline getirilmiştir (Şekil 10, 11) ve Tahıl Pazarı 
Meydanı (Takıl) adını almıştır. Meydanın kuzey cephesi boyunca yapılan 
çi� tara�ı dükkanların meydana bakan kısımlarına büfe, çiçekçi, manav, 
çay ocağı gibi ticari fonksiyonlar yüklenmiştir.

Yıllardır Takıl ismiyle anılan meydanın küçük olmasına rağmen 
kentin en yoğun meydanı olarak kullanılmasının en önemli sebebi; ticari 
fonksiyonların merkezinde ve yaya için ayrılmış bir aksın başlangıç 
noktasında olması sayılabilir. Geçmişten günümüze sınırlarını korumuş olan 
meydan geçmişte olduğu gibi günümüzde de canlılığını sürdürmektedir.

 
Şekil 9. Tahıl Pazarı Meydanı’nın pazar olarak kullanıldığı dönemler
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Şekil 10. Tahıl Pazarı Meydanı’nın günümüzdeki hali

Şekil 11. Uygulama İmar Planı’nda Tahıl Pazarı

3.2.3. Ordu Belediye Meydanı 
Ordu‘da belediye teşkilatı, ilk olarak ‘Bucak Belediyesi’ adıyla 1869 

tarihinde kurulmuştur. Belediyenin kurulması işlemlerine dönemin Bucak 
Kazası Kaymakamı İbrahim Bey liderliğinde başlanmış olup kısa bir sürecin 
ardından çalışmalar tamamlanmıştır. Trabzon Vilayetine bağlı kazanın, 
belediye olması için izin istenmiştir ve Bucak Belediyesi’nin kurulmasına 
izin verilmiştir. 1870 yılında ise Bucak Kasabası adı Ordu ile değiştirilmiştir 
(Baş, 2014).

Ordu Belediyesi’nin ilk hizmet binasının, 1949 onaylı uygulama imar 
planının altlığı olan hali hazır haritadan elde edilen bilgiler ve taranan 
literatürler doğrultusunda (Şekil 12) deki konumunda olduğu belirlenmiştir. 
1933 yılında eski belediye binasının önündeki kumluk alanda yani 
günümüzdeki Bilal Köyden Açık Hava Basın Müzesi’nin bulunduğu yerde 
Belediye Parkı adı verilen bir park inşa edildi (Şekil 13).
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O dönemde belediye, belediye parkı ve halkevi olarak kullanılan kamusal 
alanların yerini günümüzde; Bilal Köyden Açık Hava Müzesi (Türkiye’deki 
ilk köy gazetesini çıkaran kişi), otopark, Mehmetçik Çocuk Parkı, Ordu 
Öğretmenevi ve bahçesi ile Ordu Öğretmenevi’nin yanındaki çay bahçesi 
almıştır. Bu mekanlar günümüzde hala kamusal alanlar olarak kente aktif 
olarak hizmet sağlamaktadır.

Şekil 12. 1949 onaylı uygulama imar planı: Eski Belediye binası ve Belediye Parkı

Şekil 13. Ordu Belediye Parkı

Günümüzdeki Belediye Meydanı olarak işlev gören açık alan dört ayrı 
parçadan oluşmaktadır. Bunlar; Belediye önü (15 Temmuz Demokrasi 
Meydanı), Halk Bankası önü, Yalı Camii’nin kuzeyindeki alan ve şadırvanın 
etrafı olarak sıralanabilir.

Belediye hizmet binasının temeli, günümüzdeki yerine 9 Aralık 1966 
yılında atılmıştır. O tarihten itibaren Ordu Belediyesi aynı yerde hizmet 
vermeyi sürdürmektedir. Belediye çevresi yıllarca Ordu Belediye Meydanı 
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adıyla anılmıştır ve Ordu‘da meydan denince akla gelen yerdir. Daha eski 
tarihlerde burası denize çok yakın konumdadır. İlerleyen zamanlarda 
dolgu ile kıyı şeridi biraz daha ileri taşınmış meydanın mevcut şekli ortaya 
çıkmıştır (Şekil 14).

  

Şekil 14. Ordu Belediye Meydanı ve Yalı Camii mevkii (Eski/Yeni)

Yalı Camii’nin karşısında bulunan Osman Paşa Şadırvanı diğer adıyla 
Tarihi Çarşı Şadırvanı, dönemin Trabzon Valisi Müşir Osman Paşa tarafın-
dan 1828-1842 yılları arasında inşa ettirilmiştir (Şekil 15). Bu zamanlarda 
etrafı boş olan şadırvanın çevresinde bir pazar kurulmaktadır ve çevresi 
bu pazar ile hareketlilik kazanmıştır. Yalı Camiine yakınlığı, şadırvanın 
burada bulunması ve şadırvanın çevresinde pazar kurulması ile Şadırvan 
Meydanı adını alan meydan, büyük Ordu yangınına kadar hareketliliğini 
sürdürmeye devam etmiştir. Osman Paşa Şadırvanı 1935-1936 yıllarında 
kubbesini ayakta tutan sütunlarda çatlaklar oluşmasıyla tehlike arz ettiği 
düşünülerek belediye tarafından yıktırılmıştır. Sonrasında yerine Has Bah-
çe adında içinde süs havuzu bulunan küçük bir park düzenlenmiştir. Has 
bahçe uzun yıllar kentin ileri gelenlerinin buluşup görüştüğü bir park nite-
liği taşımıştır (Şekil 16). 

Has Bahçe daha sonra yıkılmıştır. Atatürk’ün 19 Eylül 1924 yılında Or-
du’ya gelişinde, halk tarafından karşılandığı bu alanda 1944 yılında yeni bir 
düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile alanın orta kısmına Bursa’da yap-
tırılan Atatürk büstü konumlandırılmış olup bu meydana “19 Eylül Meyda-
nı” (Şekil 17) adı verilmiştir (Dizman, 2006).

Belediye Meydanı ve çevresindeki açık kamusal alanlar yürürlükteki 
imar planında da meydan ve yeşil alan olarak düzenlenmiştir (Şekil 18).
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Şekil 15. Osman Paşa Şadırvanı. Eski hali/Günümüzdeki hali

Şekil 16. Osman Paşa Şadırvanı kaldırıldıktan sonra, Has Bahçe adıyla kurulan 
gazino bahçesi
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Şekil 17. 19 Eylül Meydanı’ndan bir görüntü (Şadırvan Meydanı)

Şekil 18. Uygulama İmar Planı’nda Belediye Meydanı ve çevresi

3.2.4. Atatürk Parkı
Alanın varlığına ilişkin en eski veri, o yıllara ait hali hazır haritadan elde 

edilmiştir. 30 pa�adan ibaret Ordu şehrinin hali hazır haritası, İller Bankası 
Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü tarafından 08.10.1970 tarihinde 
onaylanmıştır (Şekil 19). Atatürk Parkı’nın, 18K-II-b pa�asının kuzey doğu 
köşesinde yer aldığı ve parkın; yeşil alan, Atatürk büstü ve küçük bir süs 
havuzu olarak tasarlandığı tespit edilmiştir.

Günümüzdeki haline göre tanımlamak gerekirse, Atatürk Parkı 
teleferik istasyonunun yakınında yer almaktadır. Parkta çim tepenin 
üzerinde Atatürk’ün büyük bir heykeli, önünde orta ölçekte bir meydan 
bulunmaktadır. Alan yine yürürlükteki imar planında yeşil alan olarak 
planlanmıştır (Şekil 20).
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Şekil 19. 1970 tarihinde onaylanmış hali hazır harita

Şekil 20. Uygulama İmar Planı’nda Atatürk Parkı

1950 yılında karayolunun geçmesi için yapılan dolgu, kentin deniz yö-
nünde yeni alanlar kazanılmasına sebep olmuştur. 90’lı yıllarda Karadeniz 
sahil yolunda genişletme çalışması başlatılmıştır. Bugün diğer Karadeniz 
kentlerinde yaşanan deniz ve kentin ayrışması durumu Ordu kentinde 
daha az yaşanmıştır. Bunun nedeni de Karadeniz sahil yolunun 50-60 met-
reyi bulan genişletme çalışmalarının, 90’lı yıllarda Ordu’da halkın tepkisi 
nedeniyle uygulanmamış olmasıdır. Bu nedenle Ordu kentinde bulunan 
kıyı parkları diğer kentlere göre şehre daha fazla hizmet etmektedir.

3.2.5. Ordu’nun Kaybolan Meydanı: Millet Düzü
Bugünkü Kızılay Binası’nın bulunduğu kumluk yerde, şehrin meşhur 

un kapanı binası bulunmaktadır. Un Kapanı’nın  hemen yanı, bugünkü Ka-
palı Çarşı’nın ve postanenin bulunduğu alan ise bataklıktır. Cumhuriyetin 
ilk yıllarında bu bataklık alanın doldurulararak düzenlenmesi çalışmaları 
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başlamıştır. Dönemin yoksulluğuna rağmen buradaki kum ve balçığı ta-
şımak için dekovil hattı bile kurulmuştur. Ortaya çıkan meydana Millet 
Düzü, Cumhuriyet Alanı ve Futbol Düzü gibi isimler verilse de Kent belle-
ğinde Millet düzü olarak yer etmiştir (Çebi, 2000).

Kentin toplanma, eğlence, alışveriş ihtiyaçlarının karşılandığı  alan 
günümüze kadar farklı kullanımlara ev sahipliği yapmıştır (Şekil 21-22-23).

90’lı yılların sonunda, taş döşemeli, otantik sundurmalı bir sebze pazarı 
olarak kullanılmaktayken; İbrahim Atik Paşa Camii’nin yanındaki Kapalı 
Çarşı dükkanlarının bulunduğu alanın kaldırılarak, yeni bir alana taşınma-
sı gündeme gelmiştir. Kapalı Çarşı esnafının itiraz etmeyeceği eşdeğer bir 
alan olarak, hemen    kuzeybatı yönündeki Çarşamba Pazarı önerilmiştir. 
İnsan ölçeğindeki bu açık alanın yerine; esnaf sayısı ile orantılı şekilde dü-
zenlenmiş niteliksiz, millet düzü ruhunu yansıtmayan yapılar yapılmıştır. 
Kapalı Çarşı esnafı buraya taşınarak; yıllar önce ıslah çalışmalarıyla kente 
kazandırılan açık alan, kapalı bir alan haline getirilerek eski niteliğini kay-
betmiştir (Şekil 24).

Günümüzde Kapalı Çarşı olarak kullanılan bu ala yürürlükteki imar 
planında meydan olarak planlanmıştır (Şekil 25).

Şekil 21. Millet Düzü’nden eski bir fotoğraf
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Şekil 22. Millet Düzü’ne kurulan ahşap dönme dolap

Şekil 23. Millet Düzü’nde futbol müsabakası izleyen kadınlar

   
Şekil 24. Millet Düzü (Sebze Pazarı hali ve Kapalı Çarşı hali)
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Şekil 25. Uygulama İmar Planı’nda Kapalı Çarşı (Millet Düzü)

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Kentleri kent yapan, karakteristik özelliklerini gösteren ana unsur kent 
meydanlarıdır. Hatta bazı kentler için akla ilk gelen, o kentin meydanı ola-
bilmektedir. Örneğin Rusya, Moskova: Kızıl Meydan, New York: Times 
Meydanı, Roma: Aziz Peter Meydanı, İstanbul: Taksim Meydanı. Bu an-
lamda Ordu aslında meydansız bir kenttir. Birçok yönüyle özel olabilecek 
ve örnek oluşturabilecek nitelikler taşıyan kentte belirgin bir meydan ol-
maması yalnızca topogra�k nedenlerden kaynaklanmamaktadır. Meydan 
olarak nitelendirilen Cumhuriyet Meydanı tam anlamıyla meydan özelliği 
göstermemektedir. Kentin en işlek noktalarından olan bu alan yoğunluk-
la otopark olarak kullanılmaktadır. Meydan niteliği taşımadığı halde boş 
görülen alanların meydan olarak belirlendiği bir toplum algısı oluşmuştur. 

Kent kimliği, o kentin diğer kentlerden ayrılmasını sağlayan özelliklerin 
bütünüdür. Meydanlar bulundukları konumlar, barındırdıkları kültürel ve 
tarihi değerler, peyzaj öğeleri, fonksiyonları ve kullanımları ile kentte ya-
şayanlara ve dışarıdan gelen insanlarda etkili izler bırakmaktadır. Yabancı 
bir kente giden insan ilk olarak o kentin meydanını görme ihtiyacı hisse-
der. Çalışma konusu olan meydanlar da, Ordu kent kimliğini oluşturan en 
önemli unsurlardır. Ancak geçmişten günümüze açık-yarı açık kamusal 
alan niteliğindeki bu örneklerde etkili bir meydan anlayışı görülmemiştir.

Kentleşmenin bu denli hızlı ve plansız olduğu günümüz koşullarında 
meydanlar da paralel olarak kimliksiz, birbirinden farksız, özelliksiz ve 
ruhsuz hallerde şekillenmeye başlamıştır. Hızla artan Ordu kenti nüfusu da 
beraberinde hızlı kentleşmeyi getirmekte, insanların kamusal açık alan ih-
tiyaçları bu doğrultuda artmaktadır. Örnekleri verilen meydanların sınır-
larının ve kullanımlarının günümüzde de devam etmesi kent adına olumlu 
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bir süreci tanımlamaktadır. Ancak bu alanlara alternatif ve nitelikli yeni 
meydanların hala kente kazandırılamamış olması olumsuz bir durumdur. 
Planlama çalışmalarında; alanın fiziksel özelliklerinin yanında, o alanı di-
ğer alanlardan farklı yapan özelliklerinin (yerel özellikler, geçmişi, eğilim-
leri) doğru şekilde tespit edilmesi; alana en doğru plan kararının verilme-
sinin temelini oluşturmaktadır. İleride oluşturulabilecek meydanların yine 
kentlinin kullanımları, ihtiyaçları, kentin kültürel yapısı göz önünde bulun-
durularak, meydanların kentin kimliğine etkisinin bilincinde olup gerekli 
planlamaların acilen yapılması gerekmektedir.
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YEŞİL ALANLARIN KENTSEL YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF GREEN SPACES ON THE URBAN LIFE 
QUALITY

Zeki DEMİR1,  Ahmet Cemil TEPE2

GİRİŞ

Kentsel çevrelerin mekânsal ve işlevsel bir öğesi olan yeşil alanlar, yaşam ka-
litesine etki eden bileşenlerden biridir. Yeşil alanların fiziksel aktivite düzeyi ve 
sosyal yaşam konuları üzerinden kentsel yaşam kalitesine etkileri bulunmaktadır. 
Bu çalışmada yeşil alanların sosyal bütünleşme ve konut çevresi konuları çerçe-
vesinde yaşam kalitesine olan etkileri araştırılmıştır. Yeşil alanların yaşam kalite-
si üzerindeki etkisinin belirlenmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması noktasında 
kentsel yeşil alanlarının öneminin ortaya konması bu çalışmanın temel amacını 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda ilk olarak yeşil alanlar ve yaşam kalitesi konuları 
üzerine litaratür araştırması yapılmıştır. Yeni kentleşmekte olan yeşil alan rezerv-
lerinin çokluğuyla dikkat çeken İstanbul ili Sancaktepe ilçesi çalışma alanı olarak 
seçilmiştir. Çalışma alanı yapı gelişim süreci ve yapı yoğunluklarına göre 4 bölgeye 
ayrılmıştır. 4 konut bölgesi içerisindeki yeşil alanların mevcut durumu bir envan-
ter oluşturacak şekilde ortaya konulmuştur. İlçe nüfusu yeşil alan büyüklükleri ile 
karşılaştırılarak kişi başına düşen yeşil alan miktarları tespit edilmiş ve sonuçlar 
imar normları ile kıyaslanmıştır. Çıkartılan envanterler ışığında Sancaktepe’nin 
yeşil alan gereksinimi değerlendirilmiştir. Ayrıca yeşil alan envanteleri hazırlanan 
4 konut bölgesinde anket çalışması yapılmıştır. Bu bölgelerde yaşayanların sosyo 
ekonomik farklılıkları ve yeşil alan kullanım farklılıkları ile bölgelerdeki yeşil alan 
varlığı arasında ilişki olup olmadığı istatistiki yöntemlerle analiz edilmiştir. Sonuç 
bölümünde yeşil alanlar imar normlarıyla karşılaştırılarak yeterlilikleri ve bölgele-
re göre farklılıkları değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçları ışığında çalışmanın 
başında kurulan hipotezlerin doğrulukları yorumlanmış bu bağlamda yeşil alanla-
rın yaşam kalitesine olan etkileri değerlendirilmiştir. Sonuç olarak yeşil alanların 
alansal büyüklükleri bakımından geliştirilmesinin yaşam kalitesinin artırılmasın-
da önemli bir etken olduğu fakat tek başına yeterli olamayacağı görülmüştür. Yeşil 
alanların yaşam kalitesine sağladığı katkılar, yeşil alanların varlığıyla, yeşil alanla-
rın bulundukları çevre ile kurduğu mekânsal ilişkiler aracılığıyla ve yeşil alanların 
sosyal ve fiziksel aktivite alanlarının sağladığı olanaklar aracılığıyla oluşmaktadır. 
Özellikle konut çevresindeki yeşil alanların o konut alanına sağladığı mekânsal ve 
sosyal katkılar yaşam kalitesinin yükseltilmesinde etkili olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Açık ve yeşil alanlar,  Kentsel yaşam kalitesi.

1    Prof. Dr. Zeki Demir Duzce University Faculty of Forestry, Department of 
Landscape Architecture, Duzce Turkey

2    Ahmet Cemil Tepe, PhD student at Duzce University
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ABSTRACT

Green spaces, a spatial and functional element of urban environments, are one 
of the components that a�ect the quality of life. Green spaces have e�ects on urban 
life quality by means of the physical activity level and social life. In this study, the 
e�ects of green areas on the quality of life within the framework of social integration 
and housing environment issues were examined. �e main purpose of this study is 
to emphasize the significance of urban green areas in order to determine the e�ect 
of green areas on the quality of life and to increase the quality of life. In this context, 
first of all a literature search was carried out about green areas and quality of life. 
�e district of Sancaktepe in the province of İstanbul, attracting attention with its 
great number of green areas and being in the process of urbanization has been 
selected as the study area. �e study area was divided into 4 regions according to 
the structure development process and structure density. �e current situation of 
the green areas in 4 residential areas has been revealed as an inventory. �e amount 
of green area per capita was determined by comparing the population of the district 
with the size of the green areas, and the results were compared with the zoning 
norms. �e green space requirement of Sancaktepe was evaluated within the light 
of the inventories prepared. In addition, a survey was conducted in 4 residential 
areas where green area inventories were prepared. Statistical methods have been 
used to analyze whether there is a relation between socio- economic di�erences 
and green area utilization of residents in these regions and green area presence in 
the regions. In the conclusion part, the green areas were compared with the zoning 
norms. �e su�iciency of the green areas and their di�erences according to the 
regions were evaluated. �e validity of the hypotheses established at the beginning 
of the study was interpreted in the light of the results of the study and the e�ects 
of the green areas on the quality of life were evaluated within this context. As a 
conclusion, it has been seen that the improvement of green areas in terms of their 
spatial size is an essential factor for increasing the quality of life however it cannot 
be adequate only by itself. �e contributions of green areas to the quality of life are 
established by means of the presence of green areas; the spatial relations formed 
between the green areas and their surroundings and the opportunities of physical 
and social activities in green areas. Especially, the spatial and social contributions 
provided by the green spaces around the residential area are e�ective in terms of 
increasing the quality of life.

Keywords: Open and green areas, Urban life, Quality of life.

1. GİRİŞ

Kent planlamasında giderek önem kazanan bir konu olan yaşam kalitesi, 
kentsel çevreye ilişkin özellikler ile bireylerin söz konusu özelliklere 
ilişkin değerlendirmeleri ve beklentileri sonucunda oluşmaktadır. Yaşam 
kalitesi, genel olarak, bireyin gereksinimlerine yanıt veren niteliklere 
sahip bir çevreyle olan etkileşiminden oluşan algılamalar olarak 
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tanımlanabilmektedir. Tanımdan da anlaşılabildiği gibi, yaşam kalitesinin 
nesnel boyutu yanında öznel boyutu da önem taşımaktadır. Yaşam kalitesi 
gittikçe artan seviyede kişisel tatmine bağlıdır ve bu tatmin kentsel yaşama 
ait gereksinmeler hiyerarşisinde bir tatmindir. Kentlerde yaşam kalitesi 
düzeyini belirleyen başlıca faktörler; arazi kullanım özellikleri ve mekânsal 
organizasyonları ile hizmet sunumları ve bireylerin bu hizmetlerden 
yararlanma düzeyleri olmaktadır (Massam, 2002:141).

İnsan onuruna yakışır koşullarda yaşama hakkının kentlerde somutlaş-
ması yaşam kalitesinin geliştirilmesi ile sağlanmaktadır. Ancak, kentleşme 
ile birlikte kentlerde yaşayan nüfus ve kentlerin yayıldığı alan artarken; 
kentsel yaşam kalitesi azalmaktadır (Kamp ve ark., 2002:6). Kentsel alanda 
sunulan hizmetlerin, nüfus artış hızının gerisinde kalarak ihtiyaca cevap 
vermemesi, yaşamın hemen her boyutunda kalitesizliğin insanları mutsuz 
etmesi kentte yaşayanları kentsel yaşamdan hoşnut olmayan bireyler haline 
getirmiştir. Oysa araştırmalar, yaşam kalitesi yüksek olan mekânlarda yaşa-
yanların, mutlu, üretken, kendine ve topluma faydalı, yaşamdan tat almayı 
bilen bireyler olabildiğini göstermektedir (Stigsdotter,2004:148).

Kentsel çevrelerin mekânsal ve işlevsel bir parçası olan kentsel yeşil 
alanlar, yaşam kalitesinin önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilmek-
tedir. Yapılan araştırmalar, yeşil alanların insan sağlığı ve yaşam kalitesi 
üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koymaktadır. Araştırmalar gösteriyor 
ki yeşil alanlar ile stresin ve strese dayalı psikososyal ve psikolojik hastalık-
ların azalması arasında pozitif bir ilişki vardır (Lafortezza, 2009: 99).

Yeşil alanlar ekolojik, fiziksel, rekreasyonel ve toplumsal işlevleri ile 
kentsel çevrelerin yaşam kalitesinde etkili olmaktadır. Dış mekân etkin-
likleri için açık ve yeşil alanlar, bir kentin yapısındaki çeşitli kullanımlar 
için fiziksel ve sosyal yapı arasında önemli bir denge unsurudur. Modern 
dünyanın gösterişe önem veren, planlamayı göz ardı eden düşünce siste-
mi yüzünden bu denge bozulmuştur. Geçmişte fazlaca gereksinim duyulan 
açık ve yeşil alanlar, bozulan bu denge ve artan çevresel sorunlar nedeniyle 
kentsel mekânlar yeniden önem kazanmış ve bu alanların arttırılması yö-
nünde çalışmalara başlanmıştır (Dunnet ve ark., 2002: 34).

İleride, kentleşme olgusunun daha yüksek seviyelere ulaşması ve en-
düstrileşmenin gelişmesiyle açık yeşil alanlara olan gereksinimin çok fazla 
artacağı kesindir. Bu alanlar şehrin yapısına ait fonksiyonel ve estetik çalış-
maların başlangıç noktasıdır. Kentin birçok problemi için görev üstlenen 
açık yeşil alanlar, kentte yaşayanların nefes alabilecekleri mekânlar olma-
nın yanı sıra trafiği düzenleyen bir vasıta durumundadır (Demir, 2004:37).

Günümüzün kentleri için önemi bu derece fazla olan açık-yeşil alanlar 
zamanla tükenmekte, insanların yaşam alanları daralmaktadır. Kentlerdeki 
hızlı nüfus artışı açık yeşil alan olarak kullanılması gereken alanların başka 
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amaçlar için kullanılmasıyla sonuçlanmaktadır. Bu alanları toplum istekle-
ri ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak,  kentin fiziksel ve sosyal 
yapısı arasındaki bağı güçlendirecek düzeyde uzun vadeli, geniş ölçekli ve 
sistemli planlamalar yapılarak korunması gerekir (Demir, 2004:38).

Hızla artan kent nüfusuna paralel olarak yapı yoğunlukları ve diğer 
plansız gelişmeler, yanlış yer seçimleri, kentlerin kırsal alanlarla olan 
ilişkilerinin kopmasına, kentteki açık ve yeşil alanların azalmasına neden 
olmaktadır (Keleş, 1994:125). Plansız gelişmelerin doğal bir sonucu olarak, 
çeşitli kullanışlar için elverişli ve yeteri kadar arazi tahsis edilmemiş olması, 
değişik karakterli bölgelerin birbiri içerisine girmesine ve aralarında tampon 
yeşil alanların yer almamasına neden olmuştur  (Keleş, 1994:126). Bugün 
kentlerde yaşayan insanların tek çabası iç mekânlara sahip olma kaygısıdır. 
Hâlbuki bir kent iç ve dış yaşam alanlarının bütün olması derecesine göre 
değer ve anlam kazanmaktadır (Demir, 2004: 42).

Bir kentin yaşam kalitesini arttırmak veya değiştirmek gibi bir olgudan 
bahsetmek, kent özelliklerine süreç dışında yapılacak müdahalelerden 
bahsetmek anlamı taşımaktadır. Bu çerçevede mevcut kentsel düzenin 
iyileştirilmesi ve en önemlisi mahallelerimizin kaliteli ve sürdürülebilir 
yaşam çevreleri haline getirilebilmesi için yeni bir kentsel düzenin kurulması 
bunun için ise yenilikçi yaklaşım ve modeller üzerine oturtulmuş sistemli 
planlamalar gerekmektedir (Godbey ve ark., 2005:152).

2. AÇIK VE YEŞİL ALANLAR
Bu bölümde açık ve yeşil alan kavramları ele alınmış, açık ve yeşil alan-

ların işlevleri, sını�andırılması ve standartları üzerinde durulmuştur.

2.1. AÇIK VE YEŞİL ALAN KAVRAMI
Kentleşme olgusu ile ortaya çıkan ve kentlerin fiziksel kalıpları içeri-

sinde sürekli var olan açık ve yeşil alan kavramları, kentlerin biçimleriyle 
doğrudan ilişkili olduğu gibi, kentlerin fiziksel karakterlerinin oluşmasın-
da da belirleyici olmuşlardır. Kent planlama uygulamalarında yüzyıllık bir 
geçmişe sahip olan açık alan- yeşil alan kavramları farklı şekillerde tanım-
lanmaktadır (Budak, 2010:45).

Yıldızcı’ya göre açık alan; tarımsal alanlar, ormanlar, fundalıklar, göl-
ler vb. gibi belirli bir arazi kullanma amacıyla ayrılmış veya park, bahçe, 
meydan, gezinti yeri, spor alanları, oyun alanları vb. gibi belirli işlevlere 
cevap veren kent içindeki veya dışındaki üzerinde yapılaşmanın olmadığı 
boş alanlardır (Yıldzcı, 1982:14).

Schwilgin’ e göre açık alan, kent alanlarıdır ve bünyesinde üzerinde 
bina bulunmayan tüm alanlar ve su yüzeyleridir. Bu alanlar yapısal gelişme 
alanları içerisine dahil edilemezler ve parklar, çocuk oyun alanları, açık 
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spor alanları, açık rekreasyon alanları, doğal, tarihi, kültürel ve görsel değer 
taşıyan kentsel açık alanlar kapsamındadır (Altunkasa, 2004: 11).

Açık alan insanın yaşantısını sürdürdüğü üzerine yapı yapılmış kapalı 
alanların dışında kalan ya doğal durumda bırakılmış, ya da tarımsal ve ko-
nut dışı dinlenme amaçlarına ayrılmış kent parçasıdır. Yeşil alan ise; kent ve 
kasabalarda, insanların dinlenmesine, gezmesine, çocukların oynamasına 
ayrılan ve bu yerlerin yoğun yapılanmış bir görünüm kazanmasına engel 
olmak amacıyla kent yönetimlerince düzenlenen gezmelik, ağaçlık yol gibi 
ortak kullanım alanı olarak adlandırılır. Başka bir deyişle yeşil alan kavramı 
mevcut açık alanların bitkisel elemanlar (odunsu ve otsu bitkiler) ile kaplı 
veya kombine edilmiş yüzey alanları olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma 
göre her yeşil alan bir açık alandır ancak, her açık alan bir yeşil alan olarak 
adlandırılamaz (Keleş, 1994:127).

Tüm bu tanımlamalar kapsamında kentsel açık alanlar; sadece orada 
yaşayanların değil, tüm kentlilerin ortak kullanım alanı olup, üzerinde yapı 
bulunmayan, sokak, cadde ve meydan vasıtasıyla kent içinde yer alan çe-
şitli bölüm ve yapıları birbirine bağlayan kamusal mekânları içermektedir. 
Kentsel yeşil alanlar; insanların bir araya gelerek eğlenmesine, dinlenmesi-
ne olanak sağlayan, sosyal ilişkilerin kurulması, sürdürülmesi ve toplumsal 
ilişkilerin geliştirilmesinde büyük öneme sahip çocuk bahçesi, dinlenme 
alanı, gezinti alanı, oyun alanı, piknik alanı, eğlence ve kıyı alanlarının top-
lamıdır (Budak, 2010:46).

2.1.1. Açık ve Yeşil Alanların İşlevleri
Kentlileşme için mutlak gerekli olan sağlıklı ve kaliteli kentsel çevrele-

rin oluşumunda açık ve yeşil alanların işlevlerinin büyük önemi vardır. Bu 
işlevler kentsel yaşamda fiziksel, estetik, toplumsal, psikolojik ekonomik 
ve ekolojik olarak ortaya çıkarlar. Bu işlevleri, kentlerin fiziksel yapısına 
sağladıkları yararlar ve mekânsal özellikleri ile kent insanı üzerindeki sos-
yo-psikolojik etkileri açısından; fiziksel ve sosyo-psikolojik olarak kabaca 
sını�andırmak mümkündür (Durmuş, 1997: 32).

Açık ve yeşil alanların sınırlı da olsa kent-doğa ilişkisini yeniden kur-
mak, sürdürmek, geliştirmek amacına yöneliktirler. Kent düzeyindeki açık 
alanlar ise koruma işlevini yüklenirler ve kentin dokusunu etkilerler. Açık 
ve yeşil alanlar kentler için çeşitli işlevlere sahiptirler. Bu işlevler dört ana 
başlık altında sını�andırılabilir (Serpil ve Polat, 2012:19).

2.1.1.1 Ekonomik İşlevler:
 Açık ve yeşil alanlar enerji tasarrufu sağlama, turizm ve iş imkânı sağla-

ma,  mülk değerini artırma ve üretim işlevleri açısından ekonomik işlevlere 
sahiptir.
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Enerji tasarrufu sağlama: Kent ormanlarının ekonomik açıdan en be-
lirgin fonksiyonu enerji tasarrufu sağlamalarıdır. Yapılarda serinleme ya 
da ısınma amaçlı enerji tüketimi, ağaçların yardımıyla önemli ölçüde azal-
maktadır. Ayrıca, özellikle soğuk dönemlerde gece boyunca karasal rad-
yasyonu azaltan ağaçlar, duvar sıcaklığının aşırı düşmesini engellediğinden 
iç mekânlardaki ısı kaybım önemli ölçüde önler (Serpil ve Polat, 2012:19).

Amerika Birleşik Devletleri kentlerinde, 100 milyon gelişmiş ağacın 
(her bir ev için üç ağaç olacak şekilde) enerji için yapılan harcamalarda 2 
milyon dolar tasarruf sağladığı ortaya konulmuştur. Ağaçlar binalarda kul-
lanılan enerji miktarını yaz ayları boyunca serinletme etkileri, kış aylarında 
rüzgârı perdeleyerek azaltmaktadır Serpil ve Polat’a göre özellikle binaların 
yakın çevrelerinde bitkilerin uygun biçimde konumlandırılmaları maksi-
mum enerji tasarrufun sağlanabilmesi açısından önem taşımaktadır (Serpil 
ve Polat, 2012: 22).

Sıcak iklim bölgelerinde binanın batı kısmının gölgeleme amaçlı olarak 
ağaçlandırılması ile serin iklim bölgelerinde ise rüzgâr perdeleri oluşturu-
larak önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanacağı ortaya konulmuştur. Ça-
lışmada ortalama 6 m boyundaki bir ağacın bir konutun yıllık ısıtma- so-
ğutma maliyetini % 8-12 oranında azalttığı vurgulanmıştır. 254 konutlu bir 
yerleşim alanında yapılan diğer bir çalışmada; konutların çevresinde her 
bir ağacın gölgeleme ile ısı kaybını azaltmadan dolayı net olarak 14 dolar 
tasarruf sağlandığı ortaya konulmuştur.

Ayrıca kış aylarında bina çevrelerinde uygun şekilde dikilmiş olan bit-
kiler yakıt tüketiminden de tasarruf sağlar. Bu bitkiler hava rüzgâr akışını 
ve kar tipisini engelleyerek veya yönünü değiştirerek ısı kaybını azaltır ve % 
8–12 kadar yakıt tüketiminden tasarruf sağlar. Yazın ise gölge yaparak bina 
içinde serinlik etkisi yaratır (Serpil ve Polat, 2012:26).

İstihdam ve gelir üretimi gibi yere bağlı ekonomik faydaları içermekte 
ve yer dışında yakındaki mülk fiyatları üzerine etkileri alandaki ticari faa-
liyetleri tutarak ve cazip hale getirerek katkılar sağlar ve turistleri çekmede 
önemli rolleri vardır (Serpil ve Polat, 2012: 27).

Hedonik (mülk) değeri: Kentsel mekânda yeşil alanların ya da ormanlık 
alanların çevrelerinde yer alan konutların vb. taşınmaz malların fiyatları-
nı etkilediği de birçok araştırma ile ortaya konulmuştur. Örneğin, Kalifor-
nia’da Tahoe Gölü yakınlarında yapılan araştırmaya göre, yöredeki orman 
varlığının taşınmaz değerlerin fiyatlarını % 5- 20 oranında artırdığı belir-
lenmiştir. Artan mülk değerleri şehirlerin vergi gelirlerinin yükselmesi ile 
sonuçlanmaktadır. Colorado’da yapılan bir çalışmada bir semtte yapılan 
yeşil alanın potansiyel vergiler içinde her yıl 500 bin dolar üretebileceği 
hesaplanmaktadır. Bu çalışmalar, park yakınındaki evler için insanların gö-
nüllü olarak daha fazla ödeme yapma isteklerini desteklemektedir. Ulusal 
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emlakçılar birliğinin 2001’de ulusal çapta yaptırdığı bir ankette katılımcıla-
rın korunmuş alan ve park yakınındaki evler için gönüllü olarak % 10 daha 
fazla ödeme yapılabileceği ortaya çıkmıştır (Serpil ve Polat, 2012: 36).

Üretim işlevi: Yeşil alanların işlevlerinden biri de üretim işlevidir. Kent 
içerisinde ve çevresinde bulunan, tarımsal üretimin gerçekleştiği tarımsal 
alanlar, pek çok sektör için hammadde kaynağı olan orman ürünlerinin 
elde edilebildiği ormanlık alanlar, kent ve çevresinin içme ve kullanma 
suyu gereksiniminin karşılandığı su havzaları ekonomiye direkt katkıda 
bulunmaktadır.

2.1.1.2 Yeşil Alanların Ekolojik İşlevleri:
Oksijen üretimi: Ağaçların bir yıl boyunca ürettikleri net oksijenin mik-

tarı, ağaç biyokütlesinin karbonu tutmasına ve bitkinin fotosentez aktivite-
sine bağlıdır. Serpil ve Polat’a göre, oksijen üretimine yönelik bütün ifadeler 
çok değişik hesaplamalara dayanmakta ve ortaya çıkan sonuçlar birbirin-
den oldukça farklı olmaktadır. Oksijen esas olarak bitki metabolizmasının 
ve az miktarda atmosferik su buharının ayrışmasının bir ürünü olarak orta-
ya çıkmaktadır. Atmosferik oksijen 1.18 x 1015 t olarak hesaplanmaktadır.

Dünyadaki tüm bitkilerin yıllık net oksijen üretimi 70 x 109 t’dur ve her 
17000 yılda atmosferik oksijen yenilenmektedir. Üretim miktarı çok az ol-
makla birlikte, biyolojik işlemlerde kullanılan ve atmosfere verilen oksijen 
miktarı hemen hemen aynı kalmaktadır.

Bununla birlikte fosil yakıtların yanması ve bitki örtüsünün yok edilme-
si sonucu çok büyük oranda potansiyel oksijen yok olmaktadır (Serpil ve 
Polat, 2012: 41).

Uygun ekolojik koşullarda yetişen bir ağaç yılda 10 insana yetecek kadar 
oksijen üretmektedir. 150 m² yaprak yüzeyi olan bir ağaç, her yıl bir insana 
yetecek kadar oksijen üretmektedir. 25 m yükseklikte ve 14 m çapındaki bir 
ağaç saatte 0,960 kg su, 2,352 kg karbondioksit tüketirken; 1,712 kg oksijen 
ve 1,699 kg kuru madde üretmektedir. 

Kirli Havanın Filtre Edilmesi ve Temiz Hava Temini: Vejetasyon hava-
daki katı ve gaz partiküleri maddeleri filtreleyerek kirliliği azaltmaktadır.  
Tozların filtre edilmesi iki şekilde olmaktadır. Aktif süzme; ağaçların yap-
rakları tarafından aktif absorbsiyon ve adsorbsiyonu ile olmaktadır. Pasif 
süzme ise; ağaçlar tarafından hava akımlarının yönünün ve hızının değiş-
tirilerek sedimentlerle birlikte bir türbülans oluşturması sonucunda pasif 
dağılma ve çökme sağlanması ile gerçekleşir (Serpil ve Polat, 2012: 48).

Ağaçlar mevcut yaprak ağırlığının 5–10 katına kadar toz tutabilmekte-
dir. Fransa’da 5 yıl süreyle yapılan bir araştırmada, Paris’te ağaçlı bir alanda 
1 m³ havada ortalama 3910 bakteri varken, hemen yanındaki bir parkta 
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bu miktarın 455’e düştüğü saptanmıştır. Tamamen ağaçla kaplı bir alan-
da (parklara içindeki koruluklar gibi), ağaçlar havadan % 15 ozon, % 14 
sülfürdioksit, % 13 partikül maddeleri, % 8 nitrojendioksit ve % 0.05 kar-
bonmonoksiti uzaklaştırır. Ağaçlar ve toprak altı su kirliliği için doğal filtre 
görevi görür. Yaprakları, gövdeleri, kökleri ve toprakla ile birlikte kanali-
zasyona ulaşmadan önce sudan kirlenmiş partikül maddeleri uzaklaştırır. 
(Serpil ve Polat, 2012: 44).

Yapılan bir araştırmaya göre, ağaçla kaplı alanlarda atmosferdeki parti-
kül madde miktarının ağaçsız alanlara göre daha az olduğu belirlenmiştir. 
Araştırmada, 8 aylık ölçüm sonuçlarına göre, yaprağını döken ağaçların at-
mosferdeki tozu % 30 (kırsal) ve % 27 (kentsel) oranında azalttığı belirlen-
miştir. Yine sonuçlara göre iğne yapraklı ağaçların atmosferdeki tozu, kırsal 
ortamda % 42, kentsel ortamda ise % 38 oranında azalttığı ortaya çıkmıştır. 
Yine Sacramento kent ormanında yapılan bir başka araştırmanın sonucuna 
göre, kent ormanının yıllık olarak bir hektarda; tüm çalışma alanında 10.9 
kg, kentsel alanda 13.9 kg ve kırsalda ise 4.2 kg hava kirleticisi tuttuğu be-
lirlenmiştir (Serpil ve Polat, 2012: 45).

Serinlik ve sıcaklık etkisi: Kentlerde ısıyı absorbe eden yatay ve düşey 
yöndeki yoğun yapılaşma ve yol materyali (asfalt, beton, çelik, cam, çatı 
alanlar vb. gibi suni yüzeyler) yüksek binaların rüzgâr hızını azaltmaları, 
yağışın büyük bir kısmının yapay drenaj ile yer altına alınması, toprak içine 
sızıntının, yüzey suyu akışının geçirgen olmayan malzeme ile engellenmesi, 
dumanlı sis oluşumu gibi nedenlerle kentlerde kubbeye benzer bir ısı adası 
yapısı oluşur.

Ayrıca kentlerde alt atmosfer tabakalarında rüzgâr hızlarının çok daha 
düşük olması nedeniyle ısınan hava, kırsal alanlardakine oranla daha yavaş 
taşınır. Bu da kentlerin ısısının çevredeki kırsal alanlardan 8-12 ºC yüksek 
olması sonucunu doğurur. Açık ve yeşil alanlar, kışın daha sıcak, yazın ise 
daha serin bir etki oluştururlar. Güneş battıktan sonra bitkilerin transpi-
rasyon (terleme) olayı ve zemindeki ve su yüzeylerindeki evaporasyon (bu-
harlaşma) ile birlikte hava serinlemiş olur. Bitki yaprakları gün ışınlarını 
tutar, yansıtır, absorbe eder ve  bir kısmını da geçirir. Bu etkiler bitkilerin 
türüne, yaprak yoğunluğuna, yaprak şekline ve dallanma biçimine göre de-
ğişir. Böylece bitkiler yaz aylarında sıcaklığın düşmesini sağlarlar. Kışın ise 
ters yönde bir etki söz konusudur (Serpil ve Polat, 2012:19).

Parklar, cadde ağaçlandırmaları ile sağlanan gölgeleme ve oluşturulan 
gölge koridorları, nehir koridorları, vadiler, büyük alışveriş merkezlerinin 
yerleştiği alanlar, endüstriyel parklar gibi alanlar kentsel ısı adasında se-
rinletici girdilerdir. Nispi Hava Nemi Üzerine Etkisi: Yeşil alanlar güneş 
ışınlarını tutmak, rüzgâr hızını kesmek suretiyle toprağın evoporasyon ile 
su kaybını azaltırken, kendileri transporasyon ile ortama su verirler. Bu 
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durum havanın nisbi nemini etkiler. Örneğin, 21 m boyunda gölge yapan 
yapraklı bir ağaç yazın günde 400 lt su açığa çıkarır. Ağaçlar doğal klima 
görevi görerek kentlerin serin tutulmasına, beton ve camın etkilerinin ha-
fi�etilmesine yardımcı olur (Serpil ve Polat, 2012: 48).

Erozyonu önleme ve su dengesini sağlama: Bitki örtüsü toprağın üst kıs-
mını örtmek suretiyle toprak ve suyun korunmasını sağlar, toprak verim-
liliğini artırır, toprak yüzeyine inişi yavaşlatır ve böylece yağışların toprağa 
işlemesini kolaylaştırır. Ağaçlar yüzey akışını durdurur ve yüzeyden toprak 
taşınmasını başlatarak yüzey akışın düzenlenmesine yardım eder.

Yağışın tutulma miktarı çeşitli etkenlere bağlı olmakla birlikte ibreli 
bitkiler daha fazla yağışı tutabilmektedirler. Örneğin, çam ormanlarında 
yağışın ancak % 60’ı tepe çatısını geçip toprağa ulaşabilirken, yapraklılarda 
bu miktar % 80’e ulaşabilmektedir. Yaprak döken ağaçlar için, bilgisayar 
simülasyonu ile her 1000 ağacın, yaklaşık 4.550.000 litre yağışı yavaşlattığı 
belirlenmiştir (Serpil ve Polat, 2012:49).

Yerleşim bölgesinde % 10 oranında ağaçlarla kaplı bir alan, rüzgâr hızını 
% 10-20 arasında azalttığından enerji (ısınma gibi) tasarrufu sağlanmak-
tadır. Bitkiyle kaplı alan % 30 olduğunda ise, rüzgâr hızı % 15-25 azalt-
maktadır. Ağaçlar, kanalizasyon ve drenaj kanallarından daha fazla etkili 
ve daha az maliyetle yüzey suyu akışının fazlasını yönetebilir. Şehirlerde 
yollar, kaldırımlar, oto parklar ve çatılar gibi geçirimsiz yüzeyler ile kaplı 
olduğundan yer yüzeyinin suyu emmesi engellenerek fazla su problemleri 
meydana gelir.

Ekolojik restorasyon ve biyolojik çeşitliliği koruma: Yeşil alanlar kapsa-
dıkları yeşilliklerle kent ekolojisinin düzeltilmesinde yardımcı olur. Kent-
leşme ile bozulan alanların genel ekolojik prensiplerin uygulandığı doğal 
sistemler ile yeniden oluşturulması beklenmektedir. Kent ormanları ve 
parklar, düşük enerji kullanımı, düşük kimyasal girdiler, iyi yönetilen yü-
zey akış suları ve doğa koruma ile geri dönüşüm modelleri oluşturmakta-
dır. Yeşil alanlar içerisinde yer alan su kaynakları, toprak ve benzeri doğal 
elemanlar, kentin kirliliğinden etkilenmeden ya da çok az etkilenerek doğal 
yapılarını koruyabilirler. Bu alanlar kuşlar, böcekler ve kentlerdeki diğer 
yaban yaşamının korunması ve geliştirilmesi için önemli habitat alanları 
oluşturarak biyolojik çeşitliliği korurlar (Serpil ve Polat, 2012:59).

Gürültünün azaltılması: Kentlerde trafik ve sanayi, spor, alışveriş ve eğ-
lence gibi etkinlikler sonucu oluşan gürültüler önemli bir sorun oluştur-
maktadır. Gürültünün insan sağlığı üzerine fizyolojik, fiziksel, psikolojik ve 
performans yönünden olumsuz etkileri bulunmaktadır.



MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM’DA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR268

2.1.1.3. Yeşil Alanların Sosyal İşlevleri:
Eğitim ve kültürel faaliyetlere imkân sağlama: Parklar ve oyun alanları, 

çocuklar ve yetişkinlerin eğitimi için, çok sayıda eğitimsel fırsatlar sunar. 
Çocuklar ve gençler sağlıklı gelişime için gereksinim duyulan 4 temel ilgi 
alanı olan fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal alanlardır.

Oyun alanları çocukların bu yöndeki gelişmelerine katkıda bulunurlar. 
Parklar tüm yaşlardaki çocuklar için ileriye dönük yaşamlarında onlara yol 
gösterecek yeteneklerini ve güçlerini göstermek için mükemmel fırsatlar 
sağlar. Özellikle evlerinin yakınlarında kolay ulaşabilecekleri yerlerde oyun 
alanlarının olması çocuğun iletişim, işbirliği, yaratıcılık, denetim gibi yete-
neklerinin gelişmesi için çok önemlidir (Serpil ve Polat, 2012:60).

Kültürel ve sanatsal etkinliklere ve bu yöndeki eğitime mekân oluştu-
rurlar. Açık hava tiyatrosu, dans gösterisi, konserler, spor gösterileri, heykel 
ve resim sergileri, vb. faaliyetlere olağanüstü olanaklar sunarlar. Yeşil alan-
lar kent içinde doğal alan yaratarak insanların doğayı kullanımı, merakı 
ve algılamalarında önemli rol oynarlar. Ekolojik eğitimin gerçekleştirilme 
alanlarıdır. Kentlilerin, kentlerde kaybolan bitki hayvan dünyası ile ilişki 
kurmalarını sağlarlar.

Parklar özellikle bitkilerin büyüme süreçlerinin gözlendiği ve sincap, 
kelebek, böcek gibi bazı hayvanların izlendiği yerlerdir. Kent ekosistemini 
değiştirerek ekolojik ve biyolojik farkına varma zevki sağlarlar. Ayrıca ağaç-
ların tesisi sırasında çalışmalara bizzat katılan kişilerin insanlarla bir arada 
olma ve yararlı işler yapma duygusunu arttırırlar.

Suç oranını azaltma: Rekreasyonel faaliyetler suç oranlarını düşürerek 
toplumsal gelişimi yükseltir. Yeşil alanlar saldırganlığı azaltarak insanların 
rahatlaması ve canlanmasına yardımcı olmaktadır. Kent mekânlarında, 
araştırmacılar günlük yaşamın herhangi bir bölümünde yaklaşık 400 m 
veya 5 dk bir yürüyüş mesafesinde erişebilinecek kent parkları gibi canlan-
dırıcı açık mekânları tavsiye etmektedirler (Serpil ve Polat, 2012:69).

Rekreasyonel faaliyetlere imkân sağlama: Yeşil alanlar kent insanın bir-
likte rekreasyonel aktiviteye katıldığı birçok rekreasyonel aktivite için olanak 
sağlayan sosyal cazibe alanlarıdır. Kentsel yeşil alanların rekreasyonel değeri 
yer verilen etkinlikler ve doğrudan kullanım değerinden oluşmaktadır.

Günümüze kadar yapılan araştırmalar, kentlerde yaşayan insanların 
kalabalık, gürültü, açık-yeşil alan eksikliği gibi nedenlerden dolayı, kırsal 
alanlarda yaşayan insanlardan çok farklı davranışlar gösterdiğini ortaya 
koymuştur. Ayrıca çevresinde ağaç bulunmayan konutlarda yaşayan insan-
ların eşlerine ve çocuklarına uyguladıkları şiddetin, çevresinde ağaç bulu-
nan konutlarda yaşayanlara göre daha fazla olduğu da araştırmalarla ortaya 
konulmuştur. 



Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları 269

Bahçe terapisi bahçenin terapik etkilerine dayalı zihinsel sağlığın te-
davisi için gelişmektedir. Ayrıca günümüzde, toplum tabanlı programlar, 
jeriyatri (yaşlılık) programları, cezaevleri, gelişimsel özürlü programları ve 
özel eğitimde kullanılmaktadır.

Yaşlılar için yapılan bir çalışmada parka dayalı boş zaman deneyimleri 
ruh hali, stres ve sağlık üzerine pozitif bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. 
Hastanelerde yapılan sağlık çalışmalarında yeşil mekânı gören hastaların di-
ğerlerine göre daha hızlı iyeleştiğini göstermektedir (Akbarş ve ark. 1990: 56).

Stresi yenmede doğal manzaraların etkili olduğunu bildirmektedir. Ni-
tekim konuyla ilgili yaptığı bir araştırmada, hastanede odalarından ağaçları 
izleme şansına sahip hastaların iyileşme süreçlerinin, odalarında yalnızca 
tuğla duvarlar gören hastalara oranla daha hızlı olduğunu saptamıştır. Ağaç 
gören hastalar, bir tara�an daha az ağrı kesiciye gereksinim dayarken, di-
ğer tara�an da daha az olumsuz düşüncelere sahip olmaktadırlar (Bulut ve 
ark., 2010:1485).

Doğal elemanlarla tasarlanmış kreşlerdeki çocukların, doğal oyun alan-
larına sahip olmayan kreşlerdeki çocuklara göre daha az ateşli hastalığa 
yakalandığını belirtmektedir. İskandinav araştırmacalar, doğal elemanlarla 
tasarlanmış topografya ve bitkilendirmedeki çeşitliliklerin daha fazla oldu-
ğu oyun alanlarında oynayan çocuklarda konsantrasyon, motor becerileri 
(özünde hareket olan becerilerin gelişimi; tutma, kavrama, denge, uzanma 
vb. yetenekler) ve sosyal aktivitelerinin daha üst düzeyde olduğunu sapta-
mışlardır.

Yukarda Açık ve yeşil alanların temel işlevlerinden bahsedilmiştir. Eko-
nomik, ekolojik ve sosyal amaçlarla planlanan açık ve yeşil alanlar, kentsel 
büyümenin denetlenmesinde ve kent formunun oluşturulmasında önem-
li rol oynamaktadır. Ayrıca kentlileşme için gerekli olan sağlıklı ve kaliteli 
kentsel çevrelerin oluşmasında açık ve yeşil alanların işlevleri büyüktür . 
Tüm bu işlevlerinin yanısıra açık ve yeşil alanların planlama yönünden fi-
ziksel birtakım işlevleri vardır (Bulut ve ark., 2010:1486).

2.1.1.4 Planlama Yönünden Fiziksel İşlevleri:
Kent içi ve çevresinde planlı yerleştirilen açık-yeşil alanların kentsel ka-

liteyi arttırmakta pek çok fiziksel faydaları vardır.

Dolaşım-erişim işlevi: Herhangi bir yerleşim yerinde korunmuş ve gü-
nümüze kadar gelebilmiş açık alanlar; örneğin orman alanları, yamaçlar, 
sırtlar, kıyılar ve vadiler yalnızca varlıkları dolayısıyla bile kenti bölümle-
yen ya da kente biçim veren elemanlar olarak etkin olabilirler. Çok çeşitli ve 
farklı açık mekânlar, yoğun yerleşim bölgelerinde arzulanmayan çekirdek 
oluşumlarını önleyebilir ve kenti bölümleyerek yaratacakları mekân strük-
türleri ile kentin formu üzerinde etkili olabilirler. Araç ve yaya trafiğini 
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yönlendirir ve kolaylaştırır. Kent içi sirkülâsyonda kolaylık sağlar. Yansıyan 
veya göz kamaştıran ışığı elemine eder.

Alan koruma işlevi: Kentin belirli noktalarında meydana gelen nüfus yo-
ğunluğunu hafi�etmekte ve toplumsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için 
olanak sağlamaktadır. Bulut ve arkadaşlarına göre, kent gelişimi sürecinde 
bazı alanların koruyarak gelecekte sahip olabilecekleri işlevleri ve bunlar için 
gerekli olan alan gereksinimleri göz önünde bulundurularak, bu alanların ge-
çici olarak başka kullanımlara sunulabilmesine olanak sağlarlar.

Ölçek işlevi: Açık alanlar kent içerisinde insanla çevresi arasında ölçü 
yönünden denge kurarlar. Yapı ile yakın çevresindeki açık alanın ortaklaşa 
yarattığı anıtsal yapı gruplarının Yüksek yapıları ile insanlar üzerinde ezici 
bir etkisi olan kentlerde ölçü yönünden denge kuran açık alanlar, insan üs-
tündeki baskısını hafi�eterek mekânları insan boyutuna taşırlar.

Estetik işlevleri: Yeşil alanlar, bir kente estetik yönden hizmet ederler. 
Bu alanlarda kullanılan bitkisel materyaller form, ölçü, doku, renk, çizgi 
gibi özellikleri ile kent mekânına estetik değer sağlarlar. Kentin yapay ve 
cansız öğeleri ile zıtlık oluşturarak; hareketli, renkli ve ışıklı görünümleri, 
mevsimlere bağlı renk özellikleri ile kent peyzajını estetik yönden zengin-
leştirirler. Kentlerde kitle ya da yüzey halindeki yeşil alanlar, mimari form-
ların sert ve katı etkilerini yumuşatır, onlara canlılık verir. Kent ölçeğinde 
ise yumuşak bir doku özelliği oluştururlar. Yeşil alanlar, görülmesi tercih 
edilmeyen görünümleri maskeleyerek istenmeyen objeleri ve görüntüleri 
kamu�e etmektedirler (Serpil ve Polat, 2012:63).

Değişik kentsel kullanımlar arasında tampon görevi: Kentin fiziksel ya-
pısı içinde açık yeşil alanlar farklı kullanım alanlarını birbirinden ayırır ve 
kentin fiziksel yönden dengesini sağlarlar. Kentlerin strüktürüne önemli 
oranda katkıda bulunarak, konaklama, ticaret, iş ve eğitim yapıları gibi 
farklı nitelikteki alanlar arasında tampon işlevini üstlenirler. İnsan ile çev-
re, yapı ile yapı, yapı kitleleri ile boşluklar arasında denge sağlar ve organik 
bir ilişki kurarlar. Kent içerisindeki dağılımları ile yapı ve insan kitlelerinin 
yoğunluğunu hafi�eten denge unsurlarıdır 

İstenmeyen görüntüler ve ulaşımlar için sınır, engel ve perde oluşturur. 
Yeşil kuşaklar halinde kent gelişimini denetleyerek kontrolsüz büyümesini 
engellemek için tampon görevi yapmaktadır. Aynı zamanda kent çevresin-
de tarımsal üretime de olanak sağlar (Serpil ve Polat, 2012:64).

2.1.2. Açık ve Yeşil Alanların Sını�andırılması
Açık ve yeşil alanlar; kullanım amaçları, kent merkezine uzaklıkları, 

işlevleri, mekansal dağılımları, büyüklükleri, rekreasyon tipleri gibi 
özelliklerine göre farklı şekillerde sını�andırılırlar (Budak, 2010:47).
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Kentsel yeşil alanlar kendi içinde kullanılma biçimine göre ve ekolojik 
işlevine göre 2’ye ayrılırlar (Budak, 2010:47).

1- Kullanılma biçimine göre; 

Pasif yeşil alanlar: Süs elemanı olarak kullanılan kent estetiğine etkisi 
olan alanlardır. Ağaçlık alanlar, Mesire alanları, Eğlence yerleri, Mezarlık-
lar, Refüjler olarak tanımlanmaktadır 

Aktif yeşil alanlar: İnsanların rekreasyon ihtiyacını doğrudan karşıla-
yan alanlardır. Çocuk bahçeleri, Komşuluk parkları, Mahalle parkları, Semt 
parkları, Kent parkları, Bölge parkları olarak sını�andırılmaktadır.

2- Ekolojik işlevine göre; Geniş yeşil alanlar, (Küçük yeşil alanlar, 
Koridor yeşil alanlar, Tampon bölgelerdir.

Kentlerin düzenli ve sağlıklı bir çevreye kavuşabilmesi, yeşil alanların 
kent içindeki dağılımlarına, büyüklüklerine, işlevsel ve estetik nitelikleri 
ortaya koyabilme özelliğine bağlıdır. Kent içindeki yeşil alanlar, hizmet et-
tikleri kent birimine bağlı olarak işlev ve etkinliklerine göre konut düzeyin-
de, komşuluk düzeyinde, mahalle düzeyinde, semt düzeyinde ve kent düze-
yinde olmak üzere farklı ölçeklerde sını�andırılabilir (Demir ve ark. 2015). 

Kentsel yeşil alanlar kentlere bütüncül planlama anlayışı kazandırma-
nın yanı sıra, insan ile doğa arasındaki ilişkideki olumsuzlukların en aza 
indirilmesini ve kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesinde de önemli bir 
role sahiptir. Dolayısıyla bu çalışmada Bursa İlinin yıldırım İlçesinde yer 
alan Karaağaç mahallesindeki mevcut kamusal yeşil alanların miktarları ve 
görsel kalitesi potansiyelleri belirlenmiştir. Değerlendirmeler sonucunda 
gelecekteki çalışmalarda kentsel açık yeşil alan sistemlerin standartlara uy-
gun oluşturulmasında yol gösterici olacaktır. 

2.1.3. İmar Planlarında Yeşil Alan Kavramı
Günümüzdeki kent planlama uygulaması dünyada 19. yüzyılda doğmuş, 

bu yüzyılın başından itibaren tekniğin ve sanatın gelişmesi sonucunda 
ortaya çıkan sanayi kentlerinin sorunlarının çözümlenmesi ve kentlerin 
ileriye dönük yerleşme esaslarının belirlenmesi amaçlanmıştır (Çalışkan, 
1990: 16).

Ülkemizde kentsel yerleşmelerde insanların yaşadığı mekânları, çalıştığı 
yerleri, çeşitli hobilerini gerçekleştirdiği fonksiyon alanlarını düzenlemek, 
bu bölgelerin birbirleriyle ilişkilerini kurmak amacıyla imar planlama ey-
lemleri yapılmaktadır. Bu tür eylemler; yerin sosyo-ekonomik özelliklerini 
göz önüne alarak, yasal ve yönetimsel koşullara uygun olarak hazırlanan 
kent fiziki planını içerirler (Kart, 2008: 64).

9 Mayıs 1985 tarihinde yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Kanununda 
imar planı yapma, yaptırma ve onama yetkisi merkezi idarenin elinden 
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alınarak, mücavir alanlarda belediyelere, mücavir alan dışında da valiliklere 
verilmiştir. 3194 sayılı imar yasası ile birlikte yürürlüğe giren “imar planı 
yapılması ve değişikliklerine ait esaslara dair yönetmelik” 2 Eylül 1999 yılı 
Resmi Gazetede yayınlanan imar yasasında değişiklik öngören yönetmelikle 
yeniden düzenlenmiş ve aktif yeşil alan miktarı Çizelge 2.1 de görüldüğü 
gibi 10 m²/kişi olarak belirtilmiştir (Demir, 2004: 36). 

Çizelge 2.1. kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarları (Demir, 2004:36).

Kentsel, sosyal ve teknik alt yapı

Nüfus 0-15000 15000-45000 45000-100000 100000-1000000

Kreş-Anaokulu 1 m²/kişi 1 m²/kişi 1 m²/kişi 1 m²/kişi

İlköğretim 4 m²/kişi 4 m²/kişi 4.5 m²/kişi 4.5 m²/kişi

Ortaoğretim 3 m²/kişi 3 m²/kişi 3 m²/kişi 3 m²/kişi

Aktif Yeşil Alan 10 m²/kişi 10 m²/kişi 10 m²/kişi 10 m²/kişi

Sağlık tesisi alanları 2 m²/kişi 2 m²/kişi 3 m²/kişi 4 m²/kişi

Kültürel tesis alanları 0.5 m²/kişi 1 m²/kişi 2 m²/kişi 2.5 m²/kişi

Sosyal tesis alnları 0.5 m²/kişi 0.5 m²/kişi 1 m²/kişi 1.5 m²/kişi

Halk Eğitim merkezi 0.4 m²/kişi 0.4 m²/kişi 0.4 m²/kişi 0.4 m²/kişi

Dini tesis alanı 0.5 m²/kişi 0.5 m²/kişi 0.5 m²/kişi 0.5 m²/kişi

İdari tesis alanı 3 m²/kişi 3.5 m²/kişi 4 m²/kişi 5 m²/kişi

Teknik alt yapı 1 m²/kişi 2 m²/kişi 3 m²/kişi 4 m²/kişi

Nazım İmar Planı, varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun 
olarak kentin gelişme yönü ve büyüklüklerini belirleyen ve o kentin 
gelişme politikası ve stratejisini belirleyen plan belgesidir. Uygulama 
İmar Planı da Nazım İmar Plan esaslarına göre hazırlanan ve o kentin 
yerleşme politikasına göre yapılaşma esaslarını ayrıntılara kadar saptayan 
bir uygulama planı belgesidir. İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait 
Esaslara Dair Yönetmelikte Nazım İmar Planı için 1/5000 ve Uygulama 
İmar Planı için 1/1000 ölçek belirlenmiştir (Albayrak, 2006: 44).

Kentsel yeşil alanlar, imar planında, aktif yeşil alanlar ve diğer yeşil 
alanlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Aktif yeşil alanlar: Parklar, 
dinlenme alanları, çocuk bahçeleri, oyun alanlarıdır. Diğer Yeşil Alanlar: 
Orman alanları, ağaçlandırılacak alanlar, makilik, fundalık ve çalılık 
alanlar, fuar, panayır, festival alanları, mezarlıklardır (Kart, 2008: 64).
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2.1.4. Açık ve Yeşil Alanların Normları 
İnsanın sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamını sürdürmesi amacıyla, ye-

şil alanlara yönelik oluşturulan standartlar arasında çeşitlik görülmektedir. 

Kent yapısının bir bölümünü oluşturan işlevsel yeşil alanlar kent nüfusu 
ve kent dokusu ile yakından ilgilidir. Kentin yaşam bölümünü oluşturan 
konut dokusunun, bu alanlara olan uzaklığı önemlidir. Ayrıca ihtiyaca ye-
terli açık ve yeşil alanların dış mekân standartlarına göre düzenlenmiş ol-
ması, kentin sağlıklı gelişmesi yönünden zorunlu olmaktadır. Literatürde 
çeşitli kentsel işlevlerin gerektirdiği alanlar veya yapıların boyutları, türü, 
fiziksel yapısı konularında, en az, en çok ve en uygun ölçüleri saptayan ni-
cel sını�andırmalarla, bunları etkileyen kentsel değişkenlerde yapılan var-
sayımlar  “Kentsel Standartlar” olarak adlandırılmaktadır 

Her ülkenin hatta bir ülkenin her kentinin açık ve yeşil alan standartları 
farklılık gösterebilir. Çünkü her kentin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı 
farklıdır. Bir kentin açık ve yeşil alan ihtiyacının belirlenmesinde bireylerin 
rekreasyonlara yönelimleri önemli rol oynamaktadır. Kentsel doku içeri-
sinde yeşil alan standartlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler ge-
nel olarak şunlardır (Şahin ve Barış 1998: 24, Albayrak, 2006: 45).

2.1.4.1. Nüfus Büyüklüğü 
Yeşil alan gereksinimi ile nüfus büyüklüğü arasında doğru orantılı bir 

ilişki söz konusudur. Nüfus yoğunluğu, yerleşim alanı tipleri, nüfus içinde 
yaş aralığı yeşil alan standardını doğrudan etkilemektedir.

Yeşil alan gereksinimi nüfus büyüdükçe artar ve çeşitlenir Demir 2004’e 
göre yeşil alan ihtiyacı;

• 20.000 nüfuslu bir şehir için 300 ha.

• 50.000 nüfuslu bir şehir için 800 ha.

• 100.000 nüfuslu bir şehir için 1700 ha.

• 200.000 nüfuslu bir şehir için 3700 ha.

• 500.000 nüfuslu bir şehir için 10000 ha yeşil alana ihtiyaç olduğu 
belirtilmiştir.

2.1.4.2. Kişisel İhtiyaçlar 
Yerleşim biriminde yaşayan kişilerin, sosyal, ekonomik ve kültürel dü-

zeyleri, yaş ortalamaları ve boş zaman durumları, bireylerin yeşil alan ihti-
yaçlarının şekillenmesinde etkilidir (Albayrak, 2006: 44; Demir, 2004: 45).
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2.1.4.3. Yerleşmenin Karakteri

 Yerleşmenin coğrafi ve topoğrafik özellikleri, iklimi, tarihi değerleri-
nin durumu, sahil veya su kenarına konumlanmış olması, endüstri, turizm, 
yönetim veya ticari fonksiyonlarından hangisinin baskın durumda bulun-
ması, hem yeşil alan ihtiyacını hem de yeşil alan türünün belirlenme-
sinde etkilidir (Albayrak, 2006: 44).

2.1.4.4. Ulaşılabilirlik (Etki yarıçapı)

Yeşil alanların kişi başına düşen metrekare olarak ifade edilmesi bu 
alanların kullanılabilirliğine ilişkin değerlendirmelerin yapılmasına olanak 
sağlamamaktadır. Yeşil alanların kent genelinde ulaşılabilirlik mesafesi içe-
risinde dengeli bir şekilde dağılması, rekreasyonel ihtiyaçların sağlaması ile 
yakından ilişkilidir. Farklı büyüklük ve rekreasyonel aktiviteye sahip yeşil 
alanların, hizmet ettikleri kent birimine bağlı olarak ulaşılabilirlik stan-
dartları değişmektedir. Ulaşılabilirliği kolay olan aktif yeşil alanlar kent 
insanının fiziksel aktivitesinin artmasına katkı sağlamaktadır (Gökyera ve 
Bilgili, 2014:42).

Yeşil alanların ulaşılabilir mesafeler içerisinde dengeli dağılımı hem 
rekreasyonel ihtiyaçları karşılayacak hem de kent ekosistemine önemli kat-
kılar sağlayacaktır. Ulaşılabilirlik mesafesi olarak yürüme uzaklığı temel 
alınmaktadır. Semt ölçeği üzerindeki ölçeklerde yer alan yeşil alanlarda 
toplu taşıma ulaşımı önemlidir. Yeşil alanların konumu ve kullanıcının zi-
yaret sıklığı arasındaki ilişki oldukça önemlidir. Yeşil alana kullanıcının yü-
rüyerek ulaşması 5-20 dakika arasında olmalıdır. Bu nedenle planlama ya-
pılırken kullanıcının yaya olarak bu sürelerde yeşil alanlara ulaşımı dikkate 
alınmalıdır. Kullanıcıya yeşil alan ne kadar yakınsa kullanım yoğunluğu o 
kadar fazla olur (Aygün , 2005: 41).

• Çocuk bahçeleri-oyun alanlarına ulaşım mesafesi 400 m yürüme 
süresi 10 dakika,

• Semt-mahalle parklarına ulaşım mesafesi 800 m, yürüme süresi 20 
dakika,

• Kent parklarına ulaşım mesafesi 1200 m yürüme süresi 30 dakika 
(Demir, 2004: 40).

Kent dokusunun yoğunluğu, ulaşım olanakları ve kentlinin yaşam 
kültürü ile oluşturulması planlanan yeşil alanların birim alan büyüklüğü 
ve hizmet etki alanı, kent içindeki en küçük yerleşim tipinden en büyük 
yerleşim tipine kadar yeşil sistemin dengeli dağılımı sağlanmasında yarar 
sağlayacaktır (Kap, 2006: 44).
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Ülkemizde yeşil alan standart 1933 tarihli Belediye Yapı ve Yollar Yasa-
sında, 4 m²/kişi iken, 1972 tarihli 6785 sayılı İmar Yasasında 7 m²/kişi, 1999 
tarihli 3194 sayılı İmar Yasasında 10 m²/kişi ‘ye çıkarılmıştır. İngiltere’nin 
yeşil alanlar ile ilgili oluşturduğu standartlara bakıldığında; 1927’de Milli 
Spor Komitesinin spor alanı standardı 4 m²/kişi iken, 1941’de bu değer 24 
m²/kişi’ ye çıkarılmıştır. Almanya’da ise 1956 tarihli Alman Olimpik Toplu-
luğunun 5–17 yaş grubu nüfus için 1,5 m²/kişi oyun alanı ayrılırken 1967’de 
bu değer 3 m²/kişi çıkarılmıştır. Belirtilen değerler arasındaki farklılık, her 
ülke için belirlenen standartlar için en azlarıdır. Ülkeler kendi standartla-
rını, toplumsal ve fiziksel gereksinimlerine göre oluşturmaları gerekmekte-
dir (Kap, 2006: 45).

3. KENTSEL YAŞAM KALİTESİ
Çalışmanın bu bölümünde, kentsel yaşam kalitesine ilişkin kavramsal 

ve teorik açıklamalar yer almaktadır. Bu kapsamda kentsel yaşam kalitesi 
kavramı, kentsel yaşam kalitesine uluslararası yaklaşımlar ve kentsel yaşam 
kalitesinin ölçümüne ilişkin farklı yaklaşımlar detaylı olarak incelenmiştir.

3.1. YAŞAM KALİTESİNİN TANIMLANMASI
Bu bölümde, yaşam kalitesinin tanımına ilişkin öncelikli konular ele 

alınmış yaşam kalitesi kavramının bileşenleri incelenmiş yeşil alanlarla 
daha yüksek ilişki içerisinde olan olan mekân ve sağlık bileşenleri üzerinde 
durulmuştur.

Yaşam kalitesi; çok geniş bir kapsamda pek çok etkene sahip çeşitliliği 
çok olan yaşamla ilgilidir ve yaşamı tüm yönleriyle değerlendirmektedir. 
Yaşam kalitesi kapsamının çok geniş olması tanımını zorlaştırmaktadır. 
Yaşam kalitesi ile ilgili çok sayıda tanımlama yapılmış olmasına rağmen, 
üzerinde uzlaşılmış tek bir tanım bulunmamaktadır. Ancak literatürde yer 
alan yaşam kalitesi tanımlarında ortak özellikler olduğu görülmektedir.

Yaşam kalitesinin tanımlanmasında öne çıkan özelliklerden ilki; kavra-
mın iki farklı boyutu içermesidir. Yaşam kalitesi, bireylerin içinde yaşadığı 
çevre koşulları (hava ve su kirliliği, konutun konfor şartları vb.) ve kendile-
riyle ilgili özelliklerinden (sağlık durumu, eğitim seviyesi vb.) oluşmaktadır. 
Yaşam kalitesi hem çevresel hem de psikolojik bileşenleri içeren bir kavram 
olarak açıklanmakta ve yaşam kalitesinin içsel ve dışsal etmenlere bağlı oldu-
ğu kabul edilmektedir. Yaşam kalitesi birey tarafından belirlenmekte ancak 
toplum tarafından şekillendirilmektedir (Dissart ve Deler, 2000: 137).

Yaşam kalitesinin tanımlanmasında öne çıkan diğer bir özellik; yaşam 
kalitesinin bireyin algılamasıyla ilgili olduğudur. Yaşam kalitesi, aynı doğal 
ve yapılı çevrede yaşayan bireylerin, fiziksel ve psikolojik refahının algıla-
nan durumsal ifadesi bir bireyin hayat içinde kendi pozisyonunu, yaşadığı 
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kültür ve değer sistemleri içinde ve kendi amaçları, beklentileri, standartla-
rı ve ilgileri kapsamında algılayışı veya yaşamın maddi ve maddi olmayan 
donanımları ve bunların sağlık, yaşam çevresi, iş, aile vb. olarak tanımla-
nan çeşitli alanlarda algılanması olarak tanımlanmaktadır  (Dissart ve De-
ler, 2000: 138).

Yaşam kalitesinin tanımlanmasında öne çıkan bir başka özellik ise; 
yaşam kalitesinin bireyin yaşamdan hoşnutluğu ve mutluluğu olgusudur. 
Bu nedenle, yaşam memnuniyeti ve refah gibi bazı kavramlar yaşam kalitesi 
kavramının yerine kullanılmaktadır. Yaşam kalitesi ve refah kavramlarının her 
ikisi de insan hayatının objektif ve sübjektif durumlarını kapsamakta ancak 
yaşam kalitesi aynı zamanda bireysel psikolojik unsurları da içermektedir. 
Yaşam kalitesi, yaşamın mükemmeliyet veya memnuniyet derecesi biraraya 
geldiğinde bireyi mutlu veya hoşnut eden, yanıtlanmış istek ve tutkular 
kümesi veya yaşamdan memnuniyet olarak tanımlanmaktadır (Diener ve 
Oishi, 2005: 164).

Yaşam kalitesinin tanımlanmasında öne çıkan son özellik ise; yaşam 
kalitesini belirleyen etmenlerin, toplumdan topluma ve bireyden bireye 
değişebilen evrensel olmayan etmenler olduğu ve bu etmenlerin neredeyse 
sınırsız olduğudur. Dolayısıyla dinamik bir kavram olan yaşam kalitesi her 
toplum ve toplum içinde yer alan her birey için farklıdır; bununla beraber 
aynı toplumun koşullarındaki farklılaşmaya bağlı olarak da farklılık 
göstermektedir. Kötü koşullarda, yaşam kalitesi tanımlanırken; iş, gıda, 
barınma ve güvenlik olanakları gibi temel ihtiyaçlara odaklanılmaktadır. 
Buna karşılık iyi koşullarda yaşam kalitesi tanımı eğlence ve rekreasyon 
olanaklarına erişimi, mutlu bir toplumu, temiz bir çevreyi ve başarılı kişisel ve 
mesleki hayatı içerecek şekilde genişlemektedir (Diener ve Oishi, 2005: 164).

Yaşam kalitesi, insan ve toplum gelişmesini etkileyen psikolojik, sosyal, 
fiziksel (doğal ve yapılı çevre) ve ekonomik koşullar arasındaki etkileşimin 
ürünü olarak tanımlanabilir. Yaşam kalitesi; insanların yaşam koşullarından, 
ilişkilerinden ve içinde yaşadıkları çevreden duydukları tatmin ve güven 
derecesidir. Bu yönüyle; güvenlik, sağlık, eğitim, kültür, aile, çalışma koşulları, 
doğal çevre ve konut gibi yaşam alanlarının tümüne yönelik olarak duyulan 
memnuniyet düzeyi, yaşam kalitesini belirlemektedir (Tekeli, 2003: 6).

3.1.2. Yaşam Kalitesinin Öncelikli Boyutları
Yaşam kalitesi alanında en çok ele alınan konulardan ikisi, yaşam kali-

tesinin sağlık ve mekân boyutudur. Mekân boyutu içinde; konut, mahalle, 
kent ya da bölge ölçeğinde yaşam kalitesinin araştırılması ve bu alanların 
yaşam kalitesine etkileri çalışmalara konu olmuştur. Bunlar içinde kent en 
çok araştırılan çalışma ölçeğidir.
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3.1.2.1. Sağlık boyutu
1990’ ların başından beri, yaşam kalitesi kronik sağlık problemleri olan 

hastaların iyileştirilmesinde önemli bir ilgi alanı olarak ele alınmaktadır. 
Yaşam kalitesi araştırmaları tedavi ve hastalık süreçlerinin günlük yaşam-
daki sosyal, fiziksel ve ruhsal etkilerini analiz ederek; hastaların ihtiyaç 
duydukları sosyal, ruhsal ve fiziksel desteği belirlemekte yarar sağlamakta-
dır. Yaşam kalitesinin arttırılması ile genel olarak tıbbi müdahalelerin azal-
tılması ifade edilmekte ve yaşam kalitesi ölçümlerinden yeni ilaçların kul-
lanımını belirlemek için yararlanılmaktadır (Sirgy ve Cornwell, 2002: 96).

Sağlık günlük yaşamın kaynağıdır ve yaşam kalitesi için ön koşuldur. 
Sağlık, kapsamı dar tutularak, bireyin hasta olmaması ve tıbbi müdahaleye 
gerek duymaması durumu olarak tanımlandığında; yaşam kalitesinin 
bileşenlerinden biridir. Ancak, günümüzde sağlığın bu kadar dar kapsamlı 
olarak tanımlanması yeterli değildir. Dünya Sağlık Örgütü’nce; fiziki, ruhi 
ve sosyal tam iyilik hali olarak tanımlanan sağlık; bu durumda yaşamın ve 
yaşam kalitesinin tamamını kapsar hale gelmektedir (Tekeli, 2003: 6).

3.1.2.2. Mekân boyutu
Yaşam kalitesinin mekân boyutu ilk olarak Perlo�un çalışmasında ele 

alınmış ve kentsel alandaki bireylerin yaşam kalitesinin doğal ve yapılı çev-
renin karşılıklı etkileşmesiyle belirlendiği üzerinde durulmuştur. Bölgeleri, 
kentleri ve kentin bölgelerini karşılaştırmak amacıyla 1970li yıllardan beri 
yaşam kalitesi araştırılmakta ve ölçülmektedir. 1980 yılından sonra çalışma-
lar nicelik olarak artış göstermiş ve önem kazanmıştır (Gürsel, 2015: 36).

Araştırmalarda genel olarak, istatistik analiz yöntemleri kullanılarak; 
yaşamdan hoşnutluğu etkileyen etmenler belirlenmeye, kentler arası karşı-
laştırmalar yapılmaya, kentsel yaşamı tehdit eden etmenler ortaya konma-
ya ve değişen yaşam koşullarına göre bireylerin kentsel yaşamdaki tercihle-
rinin ortaya çıkarılmasına çalışılmaktadır (Rogerson, 1999: 36).

Yaşam kalitesi, nüfus hareketlerini, firma yer seçim kararlarını ve böl-
gesel ekonomik gelişmeyi etkileyen önemli bir unsurdur. Yaşam kalitesinin 
bu konulardaki rolü ve ilişkisi çeşitli araştırmalarla ortaya konmaktadır 
(Gürsel, 2015: 37).

Özellikle Amerika’da 1990’ lardan sonra kırsal alandan büyük kentle-
re yaşanan göçün yerini büyük kentlerden daha küçük kentlere yaşanan 
göç almıştır. Suç oranının düşük olması, çocuklar için daha iyi yaşam ko-
şullarının olması, geçim masrafının az olması ve rekreasyon olanaklarına 
erişimin kolay olması gibi yaşam kalitesi etmenleri bunun en önemli ne-
denlerindendir. Özellikle büyük kentlerin çevresinde küçük kentler geliş-
mektedir. Buralarda; kentin sunduğu kent hizmetleri, iş olanakları, kültürel 
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aktiviteler gibi olanaklardan yararlanılmakta; ancak suç, yüksek emlak ver-
gisi, stres, trafik gibi dezavantajlar yaşanmamaktadır. Yapılan araştırmalar 
nüfus hareketlerini açıklamada ekonomik etmenlerin ve yaşam kalitesi et-
menlerinin etkili olduğunu ancak yaşam kalitesinin daha baskın olduğunu 
ortaya koymaktadır (Rogerson, 1999: 44).

3.2. KENTSEL YAŞAM KALİTESİ KAVRAMI
Kentsel yaşam kalitesi ile ilgili olan yaşanabilirlik, çevre kalitesi ve sür-

dürülebilirlik gibi kavramlar psikoloji, sosyoloji, çevre bilimleri, ekonomi, 
planlama, mimarlık, mühendislik, sağlık ve kamu yönetimi gibi çok sayıda 
akademik disiplin ve meslek alanının ilgi alanına girmektedir. Kentsel ya-
şam kalitesinin tanımlanmasında, yaşana bilirlik ve sürdürülebilirlik kav-
ramları birlikte ele alınmaktadır (Shafer ve ark., 2000: 33).

Kentsel yaşam kalitesi, yaşanabilirlik ve sürdürülebilirlik kavramları; 
insan ve çevre (doğal, yapılı, sosyal, ekonomik ve kültürel) ilişkisinin farklı 
açılarını içermektedir. Birbirlerinden farklı olarak, yaşanabilirlik ve sürdü-
rülebilirlik daha çok çevre ile ilgili iken, yaşam kalitesi daha çok insan ile 
ilgilidir ve sürdürülebilirlik gelecek ile ilgili iken, yaşanabilirlik ve yaşam 
kalitesi şimdiki zaman ile ilgilidir (Kamp ve ark., 2002:6).

 Kentsel yaşam kalitesi; toplumsal, ekonomik ve mekânsal öğeler açı-
sından kent tanımına giren yerlerde, kentsel altyapı, iletişim, ulaşım, ko-
nut gibi olanakların sunulma düzeyinin, önceden belirlenen standartların 
üstünde olması durumu olarak tanımlanmaktadır. Kentsel yaşam kalitesi, 
fiziksel ve duygusal faktörlerle birlikte, kenti kent yapan tüm faktörlerin 
oluşturduğu bir yaşam biçimi olarak görülmektedir (Kamp ve ark., 2002:7).

Geniş anlamıyla kentsel yaşam kalitesi kavramı toplumsal, kültürel, siya-
sal öğe ve süreçleri de içermektedir. Kentsel yaşam kalitesi kentte yaşayan 
bireylerin kentin sunduğu olanak ve fırsatlardan eşit, dengeli ve ihtiyaçları 
oranında yararlanmasını, aynı zamanda eğitsel, sanatsal, kültürel, siyasal et-
kinliklere ve süreçlere etkin biçimde katılma olanağına sahip olmasını gerek-
tirmektedir. Kentsel yaşam kalitesi düzeyinin yüksek olduğu kent, bireyleri 
yalnızca barındıran değil, toplumsal, ekonomik, kültürel ve manevi ihtiyaç-
larını da karşılayan, ona kent yönetimine katılması olanaklarını da sunan 
kenttir. Çağdaş örgütlenmeler yoluyla dayanışma, bireyler ve gruplar arasın-
daki iletişimin yoğunluğu, kentlilik bilinci, kent gelirlerinin toplumun çeşitli 
katmanları arasında dengeli dağılımı, çevresel değerlerin korunmasına ve 
geliştirilmesine gösterilen duyarlılık, demokrasiyi özümseme ve katılımcılık 
düzeyi gibi faktörler kentsel yaşam kalitesinin sağlanmasında ve düzeyinin 
yükseltilmesinde önemli rol oynamaktadırlar (Koromaz, 2010: 24).

Kentsel yaşam kalitesi kavramı bir kentte çağdaş kent ve çevre standart-
larının sağlanmasının yanında, kentli haklarının herkese sağlanmış olma-
sıyla da doğrudan ilgilidir. Kentsel yaşam kalitesi açısından bakıldığında 
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kent, insan haklarının korunduğu ve gerçekleştirildiği bir alandır. Kentsel 
yaşam kalitesi, ancak bireylerin ve toplulukların hakları güvence altına alın-
dığında gerçekleşebilir. Bu haklar hem kentlinin birey olarak sahip olduğu 
insan haklarını, hem de bireyin içinde yaşadığı kentin ve içinde bulundu-
ğu kentsel toplumun bir üyesi olarak o kentin kentsel ve çevresel değerleri 
üzerindeki hakların tümünü kapsamaktadır. Kentli hakları; temel hakların, 
ekonomik, toplumsal ve kültürel hakların ve dayanışma haklarının gerçek-
leşme alanı olarak kent mekânında somutlaşmasıdır. Kentsel yaşam kalitesi 
bu hakların yerel toplum düzeyinde gerçekleşebildiği ve korunabildiği öl-
çüde oluşacak ve gelişecektir (Koromaz, 2010: 24).

3.2.1. Kentsel Yaşam Kalitesine Uluslararası Yaklaşımlar
Kentsel yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik olarak uluslararası ku-

ruluşların düzenlediği çeşitli toplantılar gerçekleştirilmiş ve kentsel yaşam 
kalitesinin artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren uluslararası belgeler 
yayınlanmıştır. Kentlerde yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışma-
lar yapan kuruluşların başlıcaları; Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler’dir. 
Uluslararası kuruluşlar tarafından kentsel yaşam kalitesinin artırılmasına 
yönelik olarak hazırlanan ve uluslararası düzeyde kabul görmüş belgeler-
den en önemlileri ise; Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan Avrupa Kent-
sel Şartı ile Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Habitat Gündemi ve 
Yerel Gündem 21’dir (Koromas, 2010: 25).

3.2.1.1. Avrupa Konseyi: Avrupa Kentsel Şartı
Kentli haklarının uluslararası düzeyde ele alınması 1980-1982 yılları 

arasında Avrupa Konseyi’nce düzenlenen ve “Yerleşmelerde Daha İyi Ya-
şam” sloganını benimseyen “Kentsel Rönesans İçin Avrupa Kampanyası” 
ile başlamıştır. Bu kampanya kapsamında geliştirilen kentsel politikaların 
bir sonucu olarak Avrupa Kentsel Şartı hazırlanmıştır.

Avrupa Konseyi tarafından 1992 yılında kabul ve ilan edilen Avrupa 
Kentsel Şartı, kentli hakları alanındaki en önemli belgedir. Avrupa Kentsel 
Şartı; Avrupa Konseyi’nin temel hak ve özgürlüklerin korunması çağrıla-
rına paralel olarak, kentsel gelişmenin niteliksel özellikleri ve yaşam ka-
litesiyle doğrudan ilgilidir. 20 maddelik bir bildirge ve 13 maddelik şart 
ilkelerinden oluşan Şart, Avrupa’da hemen her ülkeye uygulanabilecek bir 
dizi yol gösterici evrensel ilkeleri tanımlamaktadır (Sabaz, 2003: 14).

Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonu’nun 20 maddelik başlıkları; Güven-
lik, kirletilmemiş, sağlıklı bir çevre,  istihdam, konut, dolaşım, sağlık, spor ve 
dinlence, kültür, kültürlerarası kaynaşma, kaliteli bir mimari ve fiziksel çevre, 
işlevlerin uyumu, katılım, ekonomik kalkınma, sürdürülebilir kalkınma, mal 
ve hizmetler, doğal zenginlikler ve kaynaklar, kişisel bütünlük, belediyeler 
arası işbirliği, finansal yapı ve mekanizmalar ve eşitlik şeklindedir.
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 Avrupa Kentsel Şartı ise, Ulaşım ve dolaşım, kentlerde çevre ve doğa, 
kentlerin fiziki yapıları, tarihi kentsel yapı mirası, konut, kent güvenliğinin 
sağlanması ve suçların önlenmesi, kentlerdeki özürlü ve sosyo ekonomik ba-
kımdan engelliler, kentsel alanlarda spor ve boş zamanları değerlendirme, 
yerleşimlerde kültür, yerleşimlerde kültürlerarası kaynaşma, kentlerde sağ-
lık, halk katılımı, kent yönetimi ve kent planlaması ve Kentlerde ekonomik 
kalkınma, ana başlıkları altında yer alan ilkelerden oluşmaktadır (Koromas, 
2010: 24).

Bu şart; şiddetten, her tür kirlilikten, bozuk ve çarpık kent çevrelerinden 
arınma hakkı; yaşadığı kent çevresini demokratik koşullarda kontrol edebil-
me hakkı; insanca konut edinme, sağlık, kültür hizmetlerinden yararlanma, 
dolaşım özgürlüğü gibi temel kentli haklarının olduğu inancını esas kabul 
eder. Bu nedenle, yerel ve merkezi yönetimlerin önemli bir sorumluluğu da 
söz konusu kentli haklarını korumak ve böylelikle kentlerdeki yaşam kalitesi-
ni artırmaktır. Avrupa Kentsel Şartı’nın kabulünden beri geçen zaman içinde 
sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda meydana gelen değişiklikler, kentler 
üzerinde yeni etkiler yaratmıştır. Bu nedenle Avrupa Kentsel Şartı’nın bazı 
ilkelerini yeniden tanımlamaya, bunları tamamlamaya ve güncellemeye ka-
rar veren Avrupa Konseyi, Yeni Bir Kentlilik İçin Manifesto isimli 2. Avrupa 
Kentsel Şartı’nı 29 Mayıs 2008 tarihinde kabul etmiştir.

Avrupa Konseyi, 1992 tarihli ilkinin ardından Avrupa Kentsel Şartı-2’yi 
kabul ederek, kentlerin ve kasabaların kentsel toplumların günümüzdeki 
sorunları ile baş edebilmesini olanaklı kılacak bir dizi ortak ilke ve kavram 
oluşturmayı ve kentsel kalkınmanın temel aktörleri ve Avrupa’nın kent halk-
ları için, yeni bir kentsel yaşam şeklinin çerçevesini çizmeyi, diğer bir deyişle, 
yeni bir ortak yaşam tarzı ve kent yaşamına yeni bir yaklaşım sunmayı amaç-
lamaktadır.

3.2.1.2. Birleşmiş Milletler: Habitat Gündemi ve Yerel Gündem 21
Birleşmiş Milletler tarafından 1987 yılında yayınlanan “Ortak Geleceği-

miz” adlı rapor ile sürdürülebilirlik kavramı önem kazanmış ve 1992 yılında 
toplanan Birleşmiş Milletler Rio Zirvesi’nde yaşam kalitesi için çevresel gös-
tergeler belirlenmiştir. 1996 yılında düzenlenen Habitat II toplantısında ise 
yaşanabilirlik ve  sürdürülebilir ilkesine yönelik ölçütler belirlenmiştir.

Habitat Gündemi, Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler tarafından kabul edilen 
ve Birleşmiş Milletler’in ‘İnsan Yerleşimleri’ konulu İkinci Konferansı’nda 
(Habitat II), tüm uluslararası topluluklarca desteklenen bir belgedir. İstanbul 
Deklarasyonu ve Habitat Gündemi; dünyanın şehir, kasaba ve köylerindeki 
insan yerleşimlerinin şartlarını geliştirmeye yönelik yeni bir sosyal sözleşmeyi 
oluşturmaktadır. Habitat Gündemi, bir tara�an kullanım güvencesi, mülk 
hakları, kredi alım hakları, teknolojiler ve standartları ile yeterli ve gelişen, 
barınma hakkına bağlı olarak ‘Herkes için Yeterli Barınak’, diğer tara�an 
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uygun planlama yöntemleri; kaynakların yönetimi, temel hizmetlere erişim, 
çevresel koruma, ulaşım, enerji ve genel olarak sosyal ve ekonomik gelişme 
için daha iyi fırsatlara bağlı olarak ‘Kentleşen Dünyada Sürdürülebilir İnsan 
Yerleşimleri Gelişimi’ konuları üzerine yönelerek, insan yerleşimleri ile ilgili 
iki temel konuyu gündeme getirmektedir (Sabaz, 2003: 15).

Gelecek yüzyıla açılan yolda ‘sürdürülebilir gelişme’ konulu Gündem 
21’in çıkış noktası, Haziran 1992’de Rio de Janeiro’da yapılan ve ‘Yeryüzü Zir-
vesi’ olarak adlandırılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferan-
sı’dır. Gündem 21, kalkınma ve çevre arasında denge kurulmasını hede�eyen 
sürdürülebilir gelişme kavramının yaşama geçirilmesine yönelik, küresel uz-
laşmanın ve politik taahhütlerin en üst düzeydeki ifadesi olan bir eylem pla-
nıdır. İnsanlığın temel gereksinimlerinin karşılanmasını, yaşam standartla-
rının iyileştirilmesini, ekosistemlerin daha iyi korunmasını ve yönetilmesini 
amaçlamaktadır. Günümüzde yaşam kalitesinin artırılması için yapılan çalış-
malara yukarıda belirlenen düzenlemeler kapsamında uluslararası kuruluş-
lar tarafından mali kaynak sağlanmakta ve kentsel yaşam kalitesi konusunda 
kamuoyu oluşturulmaktadır (Koromas, 2010: 28).

3.3. KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ
Yaşam kalitesinin tanımlanmasındaki karmaşıklık, ölçülmesinde de 

geçerlidir ve çok sayıda akademik tartışmaya konu olmuştur. Yaşam kali-
tesinin ölçülmesinde kullanılacak göstergelerin türü ve kriterleri konusun-
da da uzlaşma bulunmamaktadır. Bu konuda çok sayıda çalışma yapılmış 
olmasına karşın; çalışmalarda, bu konuları bütünleşik bir biçimde ele alan 
kapsamlı bir çerçeve geliştirilememiş ve fiziksel, ekonomik ve sosyal gös-
tergelerin geliştirilmesine yönelik çalışma yapılmamıştır. Yapılan çalışma-
larda Kentsel yaşam kalitesinin ölçülmesinde genel olarak göstergeler ve 
yaklaşımlar üzerinde durulmuştur (Kamp ve ark., 2002:6).

3.3.1. Göstergeler
Yaşam kalitesini ölçmek için kullanılan en yaygın araç; göstergelerdir. 

Kentsel yaşam kalitesi göstergeleri, kentsel politika geliştirilmesinde ve uy-
gulanmasında bir ‘araç’ olarak; mevcut politikalarda değişiklik veya yeni 
politikalar gerekli olduğunda anahtar gelişme problemlerinin tanımlanma-
sı, tanımlanan problemlerin önem/öncelik sırasına göre sıralanması, yarı-
şan politika seçenekleri arasında seçimin kolaylaştırılması, politika hedef-
leri doğrultusunda sürecin izlenmesi ve yeni politikaları geliştirmek için 
girdi ve geri beslemenin sağlanması amaçları doğrultusunda kullanılabilir 
(Massam, 2002: 144).

Yaşam kalitesi çalışmalarında temel farklılıklar, kuramsal ve deneysel 
olarak ele alınışı dışında; alan, ölçek, gösterge, içerik ve zaman çerçevesi 
ile ilgilidir. Bu açıdan bakıldığında, yaşam kalitesi çalışmalarında en temel 
konu göstergelerin seçimidir(Kamp ve ark., 2002:6).



MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM’DA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR282

Yaşam kalitesinin ölçümü çalışmalarında kullanılan göstergeler genel 
olarak iki ayrı kategoride ele alınmaktadır. Bunlardan ilki insanın içerisin-
de yaşadığı çevreyi tanımlayan objektif göstergelerdir. İkincisi, insanın bu 
çevreyi algılama biçimine yönelik sübjektif göstergelerdir. Objektif (nesnel) 
göstergeler; bireylerin algılamasına bağlı olmaksızın oluşan şartların de-
ğerlendirilmesine dayanmakta ve yapılı çevrenin, doğal çevrenin, ekonomi 
ve sosyal alanın somut görünüşlerinin ölçülmesidir. Nesnel veriler sistema-
tik olarak uluslararası, ulusal, bölgesel ve kent düzeyinde kurum tarafın-
dan toplanan istatistik bilgiler ile verilerden oluşmaktadır. Sübjektif (öznel) 
göstergeler ise sosyal oluşumların bireyin değerlendirmesine bağlı olarak 
ölçülmesi ve bireyin refah hissinin ve hayatın belli bir alanından memnuni-
yetinin değerlendirilebilir ifadesidir. İkincil bilgi kaynaklarına dayanan ob-
jektif göstergelerden farklı olarak sübjektif göstergeler doğrudan kişilerden 
görüşme ya da anket yolu ile elde edilen bilgileri gerektirmektedir (Pacione, 
2003: 20).

Göstergelerin nasıl oluşturulması gerektiğini irdelerken, topluma ilişkin 
verilerin tek baslarına birer gösterge olarak tanımlanamayacağını, göster-
gelerin oluşturulması için söz konusu verilerin kuramsal bir çerçeve içe-
risinde islenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Ancak belirli bir kuramsal 
çerçeve içerisinde oluşturulan göstergelerin işlerliğinin olabileceği ve yeni 
politikaların oluşturulmasında yol gösterici olabileceği belirtilmektedir 
(Marans, 2003: 74). 

Yaşam kalitesi göstergelerinden biri olan yeşil alanlar, kentsel çevrenin 
mekânsal bir bileşeni ve önemli hizmet sunumlarından biridir. Yeşil alan-
lar farklı işlevsel özellikleri doğrultusunda, yasam kalitesini farklı boyut-
lar üzerinden etkilemekte ve işlevsel özelliklerinin kalitesi doğrultusunda 
yasam kalitesinin yükseltilmesinde etkili olmaktadır. Yeşil alanların yasam 
kalitesi üzerindeki etkisi, gerek serbest zaman aktiviteleri içerisinde değer-
lendirebileceğimiz “yeşil alan kullanımı” üzerinden, gerekse de salt yeşil 
alan varlığının sağladığı fayda üzerinden gerçekleşmektedir. Yeşil alanların 
yasam kalitesindeki rolü, yeşil alanların işlevleri ve işlevlerinin sağladığı 
faydalar üzerinden açıklanabilir (Koromas, 2010: 27).

3.3.2. Yaklaşımlar
Yaşam kalitesinin ölçülmesine yönelik yaklaşımlar, yaşam kalitesinin 

bileşenleri ve ele alınan kriterlere bağlı olarak farklılık göstermektedir; 
literatürde yer alan üç temel yaklaşım şu şekilde özetlenebilir (Dissart ve 
Deler, 2000: 137):

Birinci yaklaşım; yalnızca öznel göstergeleri ele almaktadır. Bu yaklaşım 
ile, belli bir yerde yaşayanlardan bilgi toplanmakta ve yaşam kalitesi ankete 
verecekleri yanıtlar ile belirlenmekte; Likert ölçeği ve regresyon analizleri 
ile yaşam kalitesi için hangi faktörün daha önemli olduğu ortaya konmak-



Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları 283

tadır. Bu yaklaşım 1980 ve 90’larda kişilerin refahını ölçen psikoloji, tıp ve 
diğer sosyal bilimlerde kullanılmış ve doğrudan bireylerin memnuniyetine 
hangi göstergelerin katkıda bulunduğunu ortaya koymak amacıyla uygu-
lanmıştır (Dissart ve Deler, 2000: 137).

İkinci yaklaşım; yalnızca nesnel veriler kullanarak yaşam kalitesini ölç-
mek ve sıralamaktır. Bu yaklaşım 1970 ve 80lerde sosyal göstergelerin sos-
yal politika ve insanların yaşam kalitesini geliştirmek ve yaşam alanlarının 
kalitesini karşılaştırmak için kullanılmıştır (Dissart ve Deler, 2000: 138).

Üçüncü yaklaşım ise; diğer iki yaklaşımı bir araya getirmektedir. Bu 
yaklaşımda nesnel ve öznel verilerin karışımı kullanılmaktadır.

Anket ile önem ve algılanan değerlendirme sorulmakta, sonra objektif 
göstergeler ile yaşam kalitesi belirlenmekte ve bunların çarpımı ile kentle-
rin yaşam kalitesi ortaya konmaktadır. Bu yaklaşım çok sayıda araştırmacı 
ve plancı tarafından kullanılmaktadır (Dissart ve Deler, 2000: 138).

Yaşam kalitesi araştırmalarında objektif göstergeler kadar sübjektif gös-
tergelerinde gerekli olduğu üzerinde görüş birliği bulunmaktadır. Buna 
karşılık yaşam kalitesinin belirlenmesinde objektif göstergelerin anlamlı 
olmadığını; yaşam kalitesinin objektif çevre tarafından değil; bu çevrenin 
kişiler tarafından nasıl algılandığı ile belirlendiğini savunan bir görüş de 
bulunmaktadır (Marans, 2003: 74).

Yaşam kalitesinin ölçülmesinde kullanılacak göstergelerin türünün be-
lirlenmesinde, araştırmanın amaçları (bilimsel veya politika oluşturmaya 
yönelik) ve ölçeği (yerel veya ulusal) önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin 
ulusal politika önerileri geliştirmek amacıyla yaşam kalitesinin ölçülmesi 
ve kavramsallaştırılması çalışmalarında, öznel ölçütlerin bireysel durumla-
rı yansıtması ve bu ölçütlerin ulusal politika hedefine dönüştürülmesinin 
zor olması nedeniyle; bu amaç doğrultusunda ve bu ölçekte yapılacak çalış-
malarda nesnel göstergeler tercih edilmelidir (Marans, 2003: 75).

Yaşam kalitesinin nesnel ölçüm sonuçları ile bireysel yaşam kalitesi algı-
laması (öznel ölçüm) arasında çok fazla fark olabilir. Çünkü bireyler, farklı 
ve değişebilir tercihlere sahiptirler. Bireylerin tercihlerinin ölçülmesi üç 
unsur tarafından etkilenmekte ve karmaşıklaşmaktadır. İlk olarak; bireyler 
birbirlerinden farklıdır ve bu nedenle çok sayıda farklı tercih oluşmakta-
dır. İkinci olarak; bireyler, zaten oylarını baştan kullanmış ve özelliklerini 
beğendikleri mekânlarda yaşamayı seçmişlerdir. Üçüncü ve son olarak ise; 
bireyler yaşadıkları mekâna göre kendilerini adapte etmiş ve tercihlerini 
eldeki olanaklara göre değiştirmişlerdir (Marans, 2003: 75).

Araştırmalarda yalnızca öznel ya da nesnel göstergelerin kullanılması ve 
ölçümlerin yapılması gerçekleri yansıtmayabilir ve yanlış sonuçlar alınma-
sına neden olabilir. Bu nedenle çalışmalarda nesnel ve öznel göstergelerin 
bir arada kullanılması daha anlamlıdır.
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3.4. YAŞAM KALİTESİNİ KONU ALAN ARAŞTIRMA VE 
UYGULAMALAR

Yaşam kalitesini konu alan araştırmalar, araştırmaların amaçlarına ve öl-
çeklerine göre gruplanabilir. Pek çok araştırma, belirli bir coğrafi mekânda-
ki yasam kalitesinin belirlenmesini veya farklı coğrafi mekânlardaki yasam 
kalitelerinin karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. Bu nitelikteki yasam kalitesi 
araştırmalarının araştırma ölçekleri küresel, bölgesel veya ulusal düzeyler-
de olabildiği gibi, kent veya mahalle birimi gibi yerel ölçeklerde de bu tür 
araştırmaların yaygın olduğu görülmektedir. Küresel, bölgesel veya ulusal öl-
çeklerdeki yaşam kalitesi araştırmaları genellikle toplum düzeyinde olmakta 
ve sürdürülebilirlik, toplumsal kalkınma, sosyal bütünleşme gibi kavramlar 
doğrultusunda yaşam kalitesini incelemektedir. Özellikle uluslararası düzey-
lerdeki araştırmalarda farklı ülkeler arasında yaşam kalitesine ilişkin karşılaş-
tırmalar yapmak ve belirlenen sorunlara bölgesel ve küresel çözümler ürete-
bilmek başlıca hede�erden biri olmaktadır (Sabaz, 2003: 15).

Yerel ölçeklerdeki yaşam kalitesi araştırmaları ise kent veya mahalle 
birimi ölçeklerinde gerçekleştirilmekte, araştırma alanı olarak belirlenen 
coğrafi alandaki yerel sorunları belirlemeyi ve yerel politikaları yönlen-
dirmeyi hede�emektedir. Çoğu zaman hayatın farklı yaşam alanlarındaki 
fiziksel, sosyal ve doğal çevrelere ilişkin değerlendirmeler bu araştırmala-
rın içeriğini oluşturmaktadır. Yerel ölçeklerdeki yaşam kalitesi araştırma-
larının genellikle bireye odaklandığı söylenebilir. Yaşanabilirlik, sübjektif 
refah ve memnuniyet bu tür çalışmalarda yaşam kalitesi ile ilişkilendirilen 
başlıca kavramlardır. Bununla birlikte bu gruptaki araştırmaların yaşam 
kalitesi olgusunun içeriğinin çözümlenmesi ve anlamının netleştirilmesine 
de katkı sağladığı söylenebilir (Koromas, 2010: 27).

3.4.1. Yaşam Kalitesini Artırmada Yeşil Alanları Konu Alan 
Araştırma Ve Uygulama Örnekleri

Bu bölümde, yeşil alanlar, yeşil alan kullanımı ve serbest zaman aktivite-
lerini konu alan, bu konuların etkileşim içerisinde olduğu diğer kavramları 
ve etki düzeylerini inceleyen araştırmalar ve uygulamalar ile uluslararası 
projeler ele alınmaktadır. İncelenen araştırma ve uygulama örnekleri, ele 
aldıkları konuya ilişkin geliştirdikleri yöntemsel yaklaşımlar, kavramsal çö-
zümlemeler ve araştırma sonuçları açısından önem taşımaktadır.

Yeşil alanların etkinliğini konu alan ve yeşil alanların kalitelerinin artı-
rılarak etkinlik düzeylerinin geliştirilmesini amaçlayan pek çok uluslarara-
sı proje gerçekleştirilmektedir. Bu projelere örnek olarak URGE–“Kentsel 
Alanlarda Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi Amacıyla Kentsel Yeşil Alanla-
rın Geliştirilmesi” Projesi, BUGS – “Kentsel Yeşil Alanların Faydaları” Pro-
jesi,  GREENSPACE Projesi, GREENSCOM Projesi ve RUROS – Kentsel 
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Alanların ve Açık Alanların Yeniden Keşfi” Projesi örnek olarak verilebilir. 
Söz konusu projeler, yeşil alanların kalitelerinin artırılması ve yeşil alanla-
rın faydalarının maksimize edilmesine yönelik kriterlerin belirlenmesi ve 
bu kriterlerin sağlanmasına yönelik öneriler, ulusal ve yerel ölçeklerdeki 
politika ve stratejiler ortaya koymaktadır (Sabaz, 2003: 15).

Bu nitelikteki araştırma projelerinden biri olan RUROS  kentsel açık alan-
ların, yasam kalitesinin yükseltilmesindeki rolü ve sosyal dışlanma gibi top-
lumsal sorunlar üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı önem kazanan kentsel 
açık alanların kalitelerinin yükseltilmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırma 
projelerinden biridir. Proje, Avrupa Birliği 5.Çerçeve Programı kapsamın-
daki, “Enerji, Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme” Programı” içerisinde, Yuna-
nistan, İngiltere, Danimarka, Almanya, İtalya, İsviçre gibi çeşitli ülkelerden 
katılımcıların işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir (Koromas, 2010: 28).

RUROS, kentsel açık alanların fiziksel özelliklerinin kullanıcı ihtiyaç ve 
beklentileri doğrultusunda geliştirilmesini konu almaktadır. Proje, kentsel 
açık alanların kalitesinin artırılması yoluyla, bu alanların kullanımının ar-
tırılmasını, bu alanlarda gerçekleştirilen aktivitelerin çeşitlenmesini ve sos-
yal etkileşim düzeyinin artırılmasını amaçlamaktadır. Projede bu amaçlar 
doğrultusunda, bio-klimatik bir yaklaşımla, sistematik veri setinin oluş-
turulması ve tasarım ilkelerinin belirlenmesi hede�enmiştir. Oluşturulan 
tasarım ilkelerinin, kent plancılarını, tasarımcıları ve diğer karar vericile-
ri yönlendirmesi beklenmektedir. Proje kapsamında, çalışma alanı olarak 
belirlenen kentsel açık alanların fiziksel çevre özelliklerine yönelik detaylı 
ölçümler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ölçümler kapsamında, mikro-kli-
matik özelliklerin teknik bir alet kullanımıyla ölçülmesi, park kullanıcıları-
nın deneyim ve değerlendirmelerinin anlaşılması amacıyla mülakat ve göz-
lem teknikleri ve kullanıcı özellikleri ile davranış örüntülerinin anlaşılması 
amacıyla ise anket araştırması teknikleri uygulanmıştır (Sabaz, 2003: 16).

Projesi sonuçlarından yararlanılarak, açık alanların özelliklerinin analizi 
ve bu özelliklerin sosyal boyut üzerindeki etkisinin belirlenmesinde ele alın-
ması gereken parametreler belirlenmiştir. Oluşturulan parametreler setinde 
başlıca hareket noktası, açık alan kullanımının, sosyal-kültürel ve ekonomik 
etmenler ile bireyin temel ihtiyaçları olan, hareket, iletişim ve konfor gibi 
özelliklerin etkileşimi sonucunda oluştuğu, bireylerin açık alan kullanımları-
nın ise mekânsal koşullar ile ilişkili olduğu saptamaları olmuştur. 

Sonuç olarak tüm bu elde edilen veriler ve değerlendirmeler sonucunda 
yeşil alanların yaşam kalitesine olumlu yönde katkı sağladığı söylenebilir. 
Yeşil alanların alansal büyüklükleri bakımından geliştirilmesinin yaşam 
kalitesinin artırılmasında önemli bir etken olduğu fakat tek başına yeterli 
olamayacağı görülmüştür. Özellikle plansız gelişmiş konut alanlarında ye-
şil alanların niteliklerinin geliştirilmesi ve konut çevresiyle bir bütün içeri-
sinde ele alınarak düzenlenmesi, yeşil alanların fiziksel aktivite açısından 
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geliştirilmesi o bölgelerde yaşayanların yaşam kalitesinin yükseltilmesi 
bakımından önem taşımaktadır. Yeşil alanların yaşam kalitesine sağladı-
ğı katkılar, yeşil alanların varlığıyla, yeşil alanların bulundukları çevre ile 
kurduğu mekânsal ilişkiler aracılığıyla ve yeşil alanların sosyal ve fiziksel 
aktivite alanlarının sağladığı olanaklar aracılığıyla oluşmaktadır. Özellikle 
konut çevresindeki yeşil alanların o konut alanına sağladığı mekânsal ve 
sosyal katkılar yaşam kalitesinin yükseltilmesinde etkili olmaktadır.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT İÇİ ULAŞIMDA BİSİKLETİN YERİ: 
ORDU KENTİ ÖRNEĞİ

PLACE OF BICYCLE IN SUSTAINABLE URBAN 
TRANSPORTATION: THE CASE OF ORDU CITY

Murat YEŞİL1,  Kübra Nur BEYLİ2

ÖZET

Kentlerin giderek büyüyüp gelişmesi, ulaşım ihtiyaçlarının artması, bu ihti-
yaçlar doğrultusunda yaşanan araç yoğunluğu ve ulaşım problemleri günümüz 
kentlerinin önemli sorunları arasında yer almaktadır. Kentlerde ulaşım ihtiyacını 
karşılamak için kullanılan motorlu taşıtlardan kaynaklanan trafik sorununun yanı 
sıra; hava kirliliği ve gürültü kirliliği gibi çevresel sorunlar insan sağlığı ve kent 
yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Sağlıklı, güvenli, ekonomik, çevreci ve 
ulaşım açısından son derece kullanışlı bir ulaşım türü olan bisiklet, kent içi ulaşım 
problemlerinde önemli çözüm yollarından biri olarak görülmektedir. Bu çalışma-
da; sürdürülebilir ulaşım sistemi kapsamında yer alan bisiklet ve bisiklet kulla-
nımına yönelik Ordu kent merkezinin potansiyeli ile halkın bisiklet kullanımına 
yönelik eğilimi ve bakış açısı çalışma konusu olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 
tesadüfi örnekleme tekniği kullanılarak bisiklet kullanan 100 kişi ile yüz yüze anket 
çalışması yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir ulaşım, bisiklet, planlama, Ordu

ABSTRACT

In parallel with this development, the increase of transportation needs, vehicle 
density in the direction of these needs and transportation problems are among the 
important problems of today’s cities. In addition to the tra�ic problems caused by 
motor vehicles used to meet the transportation needs in the cities, environmental 
problems such as air pollution and noise pollution a�ect human health and 
urban life negatively. As a healthy, safe, economical, environmentally friendly and 
convenient way of transportation, cycling is seen as one of the important solutions 
in urban transportation problems. In this study; the potential of the Ordu city 
center for bicycle and bicycle use within the scope of the sustainable transportation 
system, and the tendency and viewpoint of the public towards bicycle use have 
been determined as the subject of study. In this context face-to-face surveys were 
conducted with 100 cyclists using random sampling techniques.

Keywords: Sustainable transportation, bicycle, planning, Ordu
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GİRİŞ

Geçmişten günümüze kadar insanlar çeşitli nedenlerden dolayı sürekli 
yer değiştirmektedirler. Bu yer değiştirme istek, eğilim ve zorunluluğu, yol-
ların ve taşıtların oluşumunda etkin bir rol oynamıştır. Tekerleğin keşfiyle 
şekillenmeye başlayan taşıtlar günümüzde teknolojik gelişmeler sayesin-
de; uçak, otomobil, tren, tramvay gibi hızlı ulaşım araçlarının gelişmesine 
temel oluşturmuştur. Gelişen ve çeşitlenen ulaşım imkanları ile insanlar 
daha fazla yer değiştirmeye başlamış ve bu sayede yerleşim alanlarının ge-
niş alanlara yayılmasının önü açılmıştır. Büyüyen kentlerde motorlu taşıt 
kullanım oranı da; nüfusun hızla artması ve kentlerin geniş mekanlara ya-
yılmasına paralel olarak artmaktadır. Otomobillerin en büyük payı aldığı 
bu gelişme sonucunda kent içinde yollar yetersiz kalmakta, trafik sıkışıklığı 
artmakta, yüksek taşıt trafiği ile birlikte hava ve gürültü kirliliği gibi çevre-
sel sorunlar kabul edilebilir sınırları aşmaktadır. Ulaşım sorununu çözmek 
amacıyla yapılan yeni yollar ve katlı kavşaklar sorunu daha da ağırlaştırdığı 
gibi kentin estetiğini de bozmaktadır (Uz & Karaşahin, 2004; 41).

18. yüzyılın ortalarından başlayıp 20. yüzyılın başlarına kadar süren en-
düstri dönemi ile birlikte, kentler yaya ulaşım ölçeğinden uzaklaşarak çok 
yönlü ulaşım sistemi değişimi yaşamaya başlamıştır. Kentlerin alanları geniş-
ledikçe insan gücüne dayanan çevreye dost ulaşım biçimlerinin payı giderek 
azalmıştır. Kentlerde yaşanan bu değişim kentlerin demografik, ekonomik, 
toplumsal, fiziki ve mekânsal yapısı ile karşılıklı etkileşim içerisinde gelişmiş-
tir. Ancak kentlerde yaşanan bu hızlı değişimler doğada bulunan yenileneme-
yen kaynaklar üzerinde olumsuz etkiler yaratmaya başlamıştır. Bu olumsuz 
etkilerin önüne geçmek ve daha aza indirgeyebilmek için “sürdürülebilirlik” 
kavramı ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilirlik kısaca, verimliliğin optimal ko-
şullarda uzun yıllar boyunca devamlılığının sağlanması olarak tanımlanabilir 
(Atıl vd., 2005: 216). İçinde yaşadığımız bu yüzyılın önemli kavramlarından 
biri olan sürdürülebilirlik kavramı, ilk olarak Dünya Çevre ve Kalkınma Ko-
misyonu tarafından Brundtland raporunda kalkınma ile birlikte ele alınarak 
“Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak 
için kullanacakları kaynakları tehlikeye atmadan kalkınmak” olarak ifade 
edilmiştir. Sürdürülebilir kalkınmada temel amaç, yaşam kalitesini yüksel-
tirken çevre ile bütünleşmiş politikaları araç olarak kullanarak hede�enen 
sosyo-ekonomik düzeye ulaşmaktır (Atıl vd., 2005: 217). 

Nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşayan günümüz dünyasında, 
sürdürülebilir kentler artık bir zorunluluk halini almıştır. Sürdürülebilir 
kent, orman, ırmak gibi doğal değerlerin taşıma kapasitelerinin üstünde 
kullanımı sonucunda geri dönülemeyecek şekilde yok olmasını önleyen ve 
şimdiki kuşakların yanında gelecek kuşakların da ihtiyaçlarını karşılayıcı 
gelişme biçimini benimseyen kenttir (Bayram, 2001: 256). Sürdürülebilirlik 
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kavramını barındıran kentlerin genel özelliklerine bakıldığında bu kentler; 
yaşanabilir, hareketli ve erişilebilirlik gibi kavramlar çevresinde oluşmuştur 
(Güngör, 2012: 8). Sürdürülebilirlik kavramı içerisinde yer alan erişilebi-
lirlik yani sürdürülebilir ulaşım; çevreye kendisini yenileyebilme kapasite-
sinin ötesinde zarar vermeyen, ekonomik olarak tutarlı, sosyal olarak adil 
ve siyasi olarak sorumlu ve hesap verebilir ulaşım şeklidir (Elbeyli, 2012: 
9). Bu açıdan sağlıklı, doğa dostu ve elde edinimi kolay ulaşım araçlarının 
teşvik edildiği sürdürülebilir ulaşım modellerinin popülerliği günümüzde 
artmaktadır. Çevresel, sağlık ve ekonomik açıdan pek çok olumlu özelliğe 
sahip olan bisiklet, sürdürülebilir kent içi ulaşımın araçlarından biri olarak 
kabul edilebilir. Bu bakımdan bisiklet ulaşımı sahip olduğu bu özellikleri 
nedeniyle kısa ve orta mesafeli yolculuklar için özel araçların yerini alma 
potansiyeline sahiptir (Elbeyli, 2012: 15). Bisiklet kullanımının yaygınlaştı-
rılabilmesi için en temel gereksinim; kaliteli bir alt yapı ve yaygın bir bisiklet 
ağıdır (Cirit, 2014). Günümüzde kentlerin ulaşım planlamaları yapılırken 
hala, bisiklet ile ulaşım modeli dikkate alınmamakta, bisikletlilere uygun 
alanlar oluşturulmadan çoğunlukla motorlu taşıt odaklı yollar yapılmakta-
dır. Hâlbuki özellikle kent içi ulaşımda standartlara uygun bisiklet merkezli 
güzergâhlar planlamak ulaşım sorunlarını önemli oranda azaltabilecektir.

Bazı Avrupa ülkelerinde ve A.B.D’ de konu ile ilgili kapsamlı araştırma-
lar yapılmış ve ülke koşullarına göre standartlar oluşturulmuştur. Motorlu 
taşıt trafiği ile kesişimlerin en aza indirildiği, tüm önceliklerin bisikletlilere 
verildiği yol tipi olan bisiklet yollarının planlanması aşamasında uyulması 
gereken bazı kriterler bulunmaktadır. Bisiklet yolları genellikle iki yönlü 
ve iki şeritli olarak planlanmaktadır. Avrupa ve ABD’ de iki yönlü bisiklet 
yolları için öngörülen minimum kaplama genişliği 2.4 m’dir. TSE’nin ön-
gördüğü minimum genişlik ise 2.00 m’dir. Tek yönlü bisiklet yolları için ön-
görülen bisiklet yolu genişliği ise 1.5 m’dir. Bisiklet yolu ile komşu motorlu 
taşıt şeridi arasında minimum 1.5 m genişliğindeki bir emniyet mesafesi 
bırakılmalıdır. Düşey engeller ile kaplama arasındaki minimum açıklık 2.5 
m olmalıdır. Bisiklet yolları bisikletlilere beklenmedik durumlarla karşı-
laştıklarında durmak için gerekli reaksiyon ve frenleme mesafesini sağla-
yacak duruş görüş mesafesine göre tasarlanmalıdır. Bisikletlilerin güvenle 
ve tam kontrollü bir şekilde durmalarını sağlayacak duruş görüş mesafesi, 
sürücünün intikal reaksiyon süresinin, bisiklet hızının, kaplama ile bisiklet 
lastiği arasındaki sürtünme katsayısının ve bisikletin frenleme yeteneğinin 
bir fonksiyonudur (Uz & Karaşahin, 2004: 45). 

Türkiye’de yerleşimi ve konumu bisiklet ulaşımına uygun olan kentlerde 
bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanılmasını sağlamak gerekmektedir. Bu 
sayede motorlu taşıt sayısı azalacak ve kentsel yaşam kalitesi yükselecektir. 
Bu çalışmada, kent içi ulaşımda bisikletin yeri ve önemi vurgulanmış, 
Ordu kentinin bisiklet kullanıcıları açısından mevcut durumu belirlenmiş, 
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sürdürülebilir ulaşıma uygunluk açısından önerilere yer verilmiş ve 
çalışmanın Ordu kent içi ulaşımda bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak 
için yapılacak çalışmalara yol gösterici olması hede�enmiştir. 

MATERYAL ve METOT

Materyal 
Araştırma, Ordu kenti merkez ilçesi olan Altınordu’da yürütülmüştür. 

Karadeniz bölgesinde bulunan Ordu ilinin toplam yüzölçümü 5861 km² 
(Anonim, 2014), Altınordu ilçesinin yüzölçümü ise 303.6 km2’dir. 2016 veri-
lerine göre ilin toplam nüfusu 742.341, Altınordu ilçe nüfusu ise 213.582 ki-
şidir (Anonim, 2017a). Ordu ilinde, coğrafik konumu ile değişken topoğrafik 
özelliklerinden kaynaklanan iklimsel farklılıklar gözlenmektedir. Yılın bütün 
ayları yağışlı olmakla beraber, ilkbahar ayları az, sonbahar ayları çok yağış-
lıdır. Yıllık ortalama yağış miktarı 1042,2 mm’dir. Yılın ortalama 156 günü 
yağışlı geçmektedir. Yıllık ortalama sıcaklık 14.4 °C’dir (Anonim, 2017b).

Araştırmanın ana materyalini, araştırma alanındaki mevcut bisiklet 
yolları oluşturmaktadır. Araştırma alanı olan Altınordu’da mevcut bisiklet 
yolları üç güzergâh halinde ele alınmıştır. Sahil boyunca uzanan güzergah-
lardan ilki, batı yönünden başlayarak Düz Mahalle (Teleferik istasyonu)-Ki-
razlimanı mahallesi (Rüsumat parkı) güzergahı, ikincisi Bahçelievler-Yeni 
Mahalle sahil (Tayfun Gürsoy Parkı) güzergahı ve son olarak en doğu yön-
de Durugöl Soya fabrikasından-Akyazı Mostar köprüsüne kadar olan gü-
zergah (yeni sahil) şeklindedir (Şekil 1).

Şekil 1. Ordu ili konumu ve bisiklet yolları güzergâhları (1-Rüsumat Parkı 2- 
Tayfun Gürsoy Parkı, 3- Yeni Sahil).
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Çalışma konusu ile ilgili olarak yapılmış olan yerli ve yabancı kaynaklar, 
yapılan inceleme ve gözlemler, alandan çekilen fotoğra�ar, bisiklet kullanı-
cıları ve bisiklet kulüpleri ile yapılan görüşmeler, çeşitli kurum ve kuruluş-
lardan alınan görsel ve yazılı kaynaklar alana ve konuya yönelik yürütülen 
çalışmanın yöntemini olgunlaştıran yardımcı materyallerdir. Bunların yanı 
sıra hazırlanan standart anket formları da çalışma materyalleri arasındadır.

Metot 
Ordu kent merkezinin motorlu taşıt trafiği yükünü azaltmanın yolla-

rından biri olan bisiklet kullanımı açısından Altınordu ilçesinin potansiyeli 
ve bisiklet kullanıcılarının yaşadıkları sorunlar ve beklentileri araştırmanın 
odak noktası olmuştur. Araştırmada kullanılan yöntem üç aşamadan oluş-
muştur. Birinci aşamada literatür taraması, gözlem, inceleme ve fotoğraf-
lama, görüşme ile araştırma alanına yönelik mevcut veri ve belgeler elde 
dilmiştir. İkinci aşamada Ordu ili Altınordu ilçesinde bisiklet kullanımı 
açısından mevcut durumun ve kullanıcıların eğilimlerinin ortaya konul-
ması amaçlanmıştır. Bu kapsamda veri toplama tekniği olarak hazırlanan 
anket formu çerçevesinde Altınordu ilçesinde 2017-2018 tarihleri arasında 
tesadüfi örnekleme tekniği kullanılarak bisiklet kullanan 100 kişi ile yüz 
yüze anket çalışması yapılmıştır. Son aşamada ise; Ordu kentinde sürdü-
rülebilir ulaşım bağlamında bisiklet kullanımını artırmaya yönelik çeşitli 
öneriler sunulmuştur.  

BULGULAR 

Kıyıdan başlayarak yükselen topografyası ve engebeli arazi formuna 
sahip olan Ordu kentinde mevcut bisiklet yolları Durugöl mahallesinden 
başlayarak, kentin doğu-batı yönünde rıhtıma kadar kıyı bandı boyunca 
devam etmektedir. Bisiklet yolu güzergâhının toplam uzunluğu yaklaşık 
4.5 km’dir. Kentin batısında bulunan rıhtımdan başlayan Rüsumat parkında 
bulunan bisiklet yolu uzunluğu 1.60 km, Tayfun Gürsoy parkından Mostar 
Köprüsüne kadar olan bisiklet yolu uzunluğu 0.9 km, Mostar Köprüsünden 
Soya fabrikasına kadar olan bisiklet yolunun uzunluğu ise 2 km’dir. Bisiklet 
yolu genişliği 2.9 m, koşu yolu 3.5 m ve yürüyüş yolu 2 m genişliğindedir. 
Bisiklet yolunda yüzey kaplaması olarak asfalt malzeme kullanılmış ve yü-
zeyi mavi renge boyanmıştır. Kentte bulunan bisiklet yolları çi� şeritlidir. 
Bisiklet yolları üzerinde akıllı bisikletlere ait toplamda 8 adet istasyon bu-
lunmaktadır. 

Ordu kentinin batı kısmında rıhtımdan başlayarak teleferik istasyonu-
nun bulunduğu mevkide son bulan güzergahta iki farklı bisiklet yolu kul-
lanımı görülmektedir. Rıhtımdan başlayan bisiklet yolunun ilk 700 m’lik 
kısmı TSE 9826 standartlarına uygun çi� şeritli ve dökme asfalt zemin 
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üzerine uygun renkler kullanılarak oluşturulmuş ve araç yolu ile bisiklet 
yolu arasında bulunan yeşil alan emniyet şeridi özelliği göstermektedir. Çi� 
şeritli bisiklet yolu 700 m mesafeden sonra doğu yönüne doğru sonra tek 
şeride düşerek genişliği 1.45 m’ye düşmektedir. Bu bağlantı noktasında ah-
şap saksılar sınırlama elemanı olarak kullanılmıştır ve devam etmek isteyen 
bisiklet kullanıcılarına engel teşkil edebilmektedir (Şekil 2a). Bisiklet yolu 
hemen yanında bulunan yürüyüş yolundan sarı şerit ile ayrılmıştır. Zemin 
boya farklılığı, sınırlama elemanı olmaması ve zemindeki sarı şeridin za-
manla rengini kaybetmesi bisikletli için ayrılmış olan yolun özelliğini kay-
betmesine neden olmuştur (Şekil 2b). 

 

a
  

Şekil 2. (a), Kirazlimanı (Rüsumat Parkı) (b) Düz Mahalle (Teleferik mevki) 
bisiklet yolu güzargahı 

Tayfun Gürsoy Parkı boyunca devam eden bisiklet yolunda TSE 
9826 standartlarına uygun şekilde zeminde mavi renk kullanılmıştır 
(Şekil 3a). Bisiklet yolu, yol aydınlatması bakımından yeterli özelliğe 
sahiptir (Şekil 3b). Standartlara göre bisiklet yolu ile komşu motorlu 
taşıt şeridi arasında minimum 1.5 m genişliğindeki bir emniyet mesafesi 
bırakılması gerekmektedir. Fakat söz konusu güzergâhta yer alan emniyet 
şeridi 0.60 m genişliğindedir ve standartlara uymamaktadır. Yollar                                                                    
da zemin drenajı tam sağlanmadığından bisiklet yolu üzerinde yağmurlu 
dönemde su birikintileri görülmektedir (Şekil 3c). Yol üzerinde bulunan alt 
yapı kapakları, zeminde tümsekler oluşturmakta, kullanıcıların dengesini 
bozabilmekte bu yüzden zeminin pürüzsüz olma ilkesini karşılamamaktadır 
(Şekil 4a). Bisiklet yolu üzerinde bulunan ağaçlar korunmuştur. Ancak 
ağaçlar bisiklet yolu üzerinde bulunduğundan yol boyunca sürekliliğin 
sağlanması ilkesine ters düşmektedir (Şekil 4b). Halbuki motorlu taşıt 
şeridi ile 1.5 m emniyet şeridi bırakılmış olsaydı, ağaçlar bu şerit içerisinde 
kalacak ve bisiklet şeridinde ortaya çıkan olumszluğun da önüne geçilmesi 
mümkün olabilecekti. Tayfun Gürsoy parkında 1 adet Ordu Büyükşehir 
Belediyesine ait akıllı bisiklet kiralama noktası bulunmaktadır.

b
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Şekil 3. Tayfun Gürsoy parkı bisiklet yolu güzargahı

Yeni sahilde bulunan bisiklet yolu Tayfun Gürsoy parkında bulunan 
bisiklet yolunun devamı şeklindedir ve aynı özelliklere sahiptir. Fakat bu 
iki bisiklet yolu arasında ki bütünlük Mostar Köprüsü ile bölünmektedir. 
Tayfun Gürsoy parkından Mostar Köprüsüne kadar olan bisiklet yolu uzu-
nluğu 0.9 km, Mostar Köprüsünden Soya fabrikasına kadar olan yolun 
uzunluğu 2 km’dir. Bisiklet yolu ile komşu motorlu taşıt şeridi arasında mi-
nimum 1.5 m genişliğindeki bir emniyet mesafesi bırakılması gerekmekte-
dir fakat bisiklet yolunda oluşturulan emniyet şeridi 0.60 m genişliğindedir 
ve standartlara uymamaktadır. Bisiklet yolu ve yürüyüş yolunu birbirin-
den ayırmak için kullanılan zemin sınırlaması bisikletliler için bir eğlence 
şekline dönüştüğü ve bu sınırlamalar içinde ‘S’ çizerek bisiklet kullanıldığı 

a b

c
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bunun da yürüyüş yapanlar için tehlike oluşturduğu görülmüştür (Şekil 
4c). Yeni sahilde 5 adet Ordu Büyükşehir Belediyesine ait akıllı bisiklet ki-
ralama noktası ve 56 adet bisiklet parkı bulunmaktadır.

      

Şekil 4. Yeni sahil (Doğu yön) bisiklet yolu güzargahı

Ordu kentinde bisiklet kullanımının son yıllarda gözle görülür şekilde 
arttığı söylenebilir. Kent merkezinde iki adet bisiklet kulübü bulunmakta-
dır. Bunlar sivil toplum kuruluşu bünyesinde bulunan ‘Bisiklet Safari’ ve 
Ordu Üniversitesine ait olan ‘ODÜBİK’ bisiklet kulüpleridir. Oluşturulan 
etkinliklere katılım ise 350 – 400 kişilik gruplar şeklindedir. Yine bisiklet 
yolları üzerinde çeşitli noktalarda konumlandırılan ve kentlilerin rahatlıkla 
bisiklet temin edebilmesine olanak sağlayan akıllı bisiklet istasyonları da 
kentte bisiklet kullanımını arttıran önemli faktörlerdendir.

a b

c
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Ordu kenti, kent içi ulaşımda; sürdürülebilir ulaşım sistemi olarak 
bisikletin yeri adlı çalışmada bisiklet kullanıcılarına yönelik 100 kişi ile 
birebir yapılmış olan anket çalışması sonuçlarına göre; ankete katılan 100 
kişinin % 51’ini kadınlar, %49’unu erkekler oluşturmaktadır. Ankete katılan 
kullanıcıların yaş dağılımlarının, % 44’ü 15-24 yaş, % 34’ü 25-34 yaş, % 
16’sı 35-44 yaş, % 4’ü 45-55 yaş ve % 2’si 56-65 yaş aralığındadır (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Ankete katılan bisiklet kullanıcılarının yaş gruplarına göre dağılımıÇizelge 1. Ankete katılan bisiklet kullanıcılarının yaş gruplarına göre dağılımı

Katılımcıların; % 19’u evli, % 76’sı bekâr ve % 5’i evli ve çocukludur. 
Ankete katılan kullanıcıların % 57’sini Ordulu ve % 43’ünü Ordu dışından 
gelip Ordu kentinde yaşayan bireyler oluşturmaktadır. Katılımcıların Ordu 
kentinde yaşama sürelerine bakıldığında; % 33’ü doğduğundan beri, % 3’ü 
1 yıl, % 19’u 2 yıl, % 8’i 3 yıl, % 5’i 4 yıl, % 32’si ise 5 yıldan fazla (Çizelge 2) 
süredir Ordu’da yaşamaktadır.

Çizelge 2. Ankete katılan bisiklet kullanıcılarının Ordu’da yaşama sürelerine göre 
dağılımıdağılımı

Katılımcıların % 57’si sahile ve yapılmış olan bisiklet yollarına yakın 
kuzey yönündeki mahallelerde, % 43’ü kentin güney kesimdeki mahallele-
rinde ikamet etmektedir. Eğitim düzeyleri bakımından; % 4’ü ortaokul, % 
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21’i lise, % 75’i üniversite şeklindedir. Katılımcıların; % 6’sı esnaf, % 17’si 
memur, % 8’i işçi, % 4’ü ev hanımı, % 3’ü serbest meslek, % 55’i öğrenci, % 
3’ü emekli ve % 4’ü işsizdir. 

Katılımcıların % 49’unun gelir düzeyi 1000 TL’den az, % 23’ü 1001-2000 
TL, % 15’i 2001-3000 TL, % 10’ü 3001-5000 TL ve % 3’ü 5000 TL’den fazla 
(Çizelge 3) gelir düzeyine sahiptir. 

Çizelge 3. Ankete katılan bisiklet kullanan katılımcıların gelir durumlarına göre 
dağılımıdağılımı

Ankete katılan kullanıcıların % 59’unun bisikletinin olduğu, % 41’inin 
ise bisikleti olmadığı görülmüştür. Bisikleti olmayan kullanıcıların % 51’i 
bisiklet kiralayan firmalardan, % 32’sinin belediyeye ait bisiklet kiralama 
(akıllı bisiklet) noktalarından ve % 17’sinin arkadaşlarından bisiklet temin 
ettikleri belirlenmiştir. Katılımcıların % 4’ü 0-1 yıl, % 14’ü 1-5 yıl, % 17’si 
6-10 yıl, % 16’si 11-15 yıl ve % 49’unun 16 yıldan fazla süredir bisiklet kul-
landığı görülmüştür. Kullanım sıklıklarına bakıldığında katılımcıların; % 
13’ü her zaman, % 33’ü sıklıkla, % 46’sı ara sıra ve % 8’i nadiren bisiklet 
kullanmaktadır. % 16’sı günde 0-0.5 saat, % 28’ü 0.5-1 saat, % 38’i 1-2 saat, 
% 9’u 2-3 saat ve % 9’unun 3 saatten fazla bisiklet kullandığı tespit edilmiş-
tir. Katılımcıların günde kaç kilometre bisiklet kullandıklarına bakıldığın-
da ise; % 29’unun 5 km’den az, % 26’sının 5-10 km, % 24’ünün 10-15 km, 
% 11’inin 15-25 km ve % 10’unun 25 km’den fazla bisiklet kullandığı görül-
müştür. İklim koşullarına göre bisiklet kullanım sıklığına bakıldığında ise; 
% 45’inin sıcak ve güneşli günlerde, % 30’unun kapalı ve serin günlerde, 
% 30’unun ise kapalı ve serin günlere ek olarak yağışlı günlerde de bisiklet 
kullandıklarını belirtmişlerdir. Sonuçlar incelendiğinde kendi bisikleti olan 
kullanıcılarda sık bisiklet kullanımının yaygın olduğu; bunların yanı sıra 
yağışlı gün sayısının fazla olduğu kentte, iklimsel değişikliklerin bireylerin 
bisiklet kullanımını önemli ölçüde etkilemediği de ortaya çıkmaktadır.  
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Ordu kentinde bulunan bisiklet yolları güzergâhlarının yeterliliği ko-
nusunda katılımcıların % 12’si yeterli, % 78’i yetersiz ve % 10’u kararsız 
olduğunu belirtmiştir. ‘Kentte araç yollarında bulunan güvenlik şeritlerinin 
bisiklet kullanımı için yeterli genişlikte mi?’ sorusuna katılımcıların % 11’i 
yeterli, % 82’si yetersiz ve % 7’sinin kararsız olduğunu belirtmiştir. Katılım-
cıların % 32’si bisiklet kullandıkları mevcut güzergâh üzerindeki aydınlat-
maları yeterli bulurken % 54’ü yetersiz bulduğunu, % 14’ü ise kararsız ol-
duğunu belirtmiştir. Mevcutta bulunan bisiklet park alanlarının yeterliliği 
konusunda katılımcıların, % 10’u yeterli, % 74’ü yetersiz, % 16’sı kararsız 
olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların bisiklet güzergâhları ve güvenlik şe-
ritleri konusunda bilinçli olduğu görülmektedir. Bisiklet park alanlarının 
yalnızca akıllı bisikletler için oluşturulması ve bireysel bisikletler için hâ-
lihazırda park alanlarının bulunmaması durumu, bisiklet kullanıcıları için 
yetersizlik olarak görülmekte ve bu da çalışma sonucuna yansımaktadır.  

Katılımcıların bisiklet kullanırken karşılaştıkları en önemli 3 sorunun; 
% 45 oranında yeterli bisiklet yollarının ve şeritlerinin olmaması, % 35 ora-
nında yayaların bisiklet yollarını kullanmaları, % 20 oranında da yayaların 
bisikletlilere karşı olumsuz tavırları olarak belirtilmiştir. Çalışma alanın-
da yer alan aksların büyük kısmında yaya-bisiklet trafiği belirgin çizgi ve 
renklerle ayrılmıştır. Ancak kentlilerin bu konuda bilinçli tavır sergileye-
memeleri ve zaman zaman yürüyüş için bisiklet yollarını kullanmaları ne-
deniyle yaya-bisiklet trafiği çakışmakta ve problemler yaşanabilmektedir. 

Ankete katılan kadın kullanıcıların bisiklet kullanım sıklığına bakıldı-
ğında kadınların % 3’ü her zaman, % 23’ü sıklıkla, % 67’si ara sıra ve % 
7’sinin nadiren bisiklet kullandığı görülmüştür. Kadınların % 21’inin 0-0.5 
saat, % 27’sinin 0.5-1 saat, % 36’sının 1-2 saat, % 10’unun 2-3 saat ve % 6’sı-
nın 3 saatten fazla bisiklet kullandığı görülmüştür. 

Erkek kullanıcıların bisiklet kullanım sıklığına bakıldığında erkeklerin 
% 22’si her zaman, % 45’i sıklıkla, % 25’i ara sıra ve % 8’inin nadiren bisiklet 
kullandığı görülmüştür. Erkeklerin % 10’unun 0-0.5 saat, % 19’unun 0.5-1 
saat, % 31’inin 1-2 saat, % 27’sinin 2-3 saat ve % 13’ünün 3 saatten fazla 
bisiklet kullandığı belirlenmiştir.

Bu durumda kadınların sadece % 26’sının her zaman ve sıklıkla bisiklet 
kullandıkları görülürken erkeklerin ise % 67’sinin her zaman ve sıklıkla bi-
siklet kullandıkları görülmektedir. 

Kadınların yaş ve bisiklet kullanım sıklıkları ve kullanım sürelerine ba-
kıldığında; 15-24 yaş aralığındaki kadınların % 7’sinin sıklıkla, % 80’inin 
ara sıra ve % 13’ünün nadiren bisiklet kullandığı, % 29’unun 0-0.5 saat, % 
19’unun 0.5-1 saat, % 35’inin 1-2 saat, % 10’unun 2-3 saat ve %7’sinin 3 
saatten fazla bisiklet kullandığı belirlenmiştir. 25-34 yaş aralığındaki kadın-
ların % 8’inin her zaman, % 47’sinin sıklıkla, % 37’sinin ara sıra ve % 8’inin 
nadiren bisiklet kullandığı, % 30’unun 0-0.5 saat, % 30’unun 0.5-1 saat, % 
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24’ünün 1-2 saat, % 8’inin 2-3 saat ve % 8’inin 3 saatten fazla bisiklet kul-
landığı görülmüştür. 35-44 yaş aralığındaki kadınların % 60’sının sıklıkla, 
% 40’ının ara sıra bisiklet kullandığı ve % 20’sinin 0-0.5 saat, % 20’sinin 
0.5-1saat, % 60’ının 1-2 saat arasında bisiklet kullandığı tespit edilmiştir. 

Erkeklerin yaşları ile bisiklet kullanım sıklıkları ve kullanım sürelerine ba-
kıldığında; 15-24 yaş aralığındaki erkeklerin % 24’ünün her zaman, % 31’inin 
sıklıkla, % 37’sinin ara sıra ve % 8’inin nadiren bisiklet kullandığı, % 8’inin 
0.5-1 saat, % 38’inin 1-2 saat, % 46’sının 2-3 saat ve % 8’inin 3 saatten fazla bi-
siklet kullandığı belirlenmiştir. 25-34 yaş aralığındaki erkeklerin % 24’ünün 
her zaman, % 52’sinin sıklıkla, % 19’unun ara sıra ve % 5’inin nadiren bisiklet 
kullandığı, % 9’unun 0-0.5 saat, % 27’sinin 0.5-1 saat, % 43’ünün 1-2 saat, % 
14’ünün 2-3 saat ve % 7’ünün 3 saatten fazla bisiklet kullandığı belirlenmiştir. 
35-44 yaş aralığındaki erkekler % 27’sinin her zaman % 50’sinin sıklıkla, % 
18’inin ara sıra, % 5’inin ise nadiren bisiklet kullandığı, % 16’sının 0-0.5 saat, 
% 20’sinin 0.5-1 saat, % 9’unun 1-2 saat, % 46’sının 2-3 saat ve % 9’unun 3 
saatten fazla bisiklet kullandığı tespit edilmiştir.

Kadın ve erkeklerin yaş gruplarına göre kullanım sıklıkları karşılaştırıl-
dığında; 15-24 yaş arasındaki kadınlar ve erkekler ara sıra bisiklet kullanır-
ken, kadınlar 1-2 saat, erkekler çoğunlukla 2-3 saat bisiklet kullanmaktadır. 
25-34 ve 35-44 yaş aralığındaki kadınlar ve erkekler sıklıkla bisiklet kulla-
nırken, kadınlar büyük oranda yarım saat ile 1 saat arası, erkeklerin ise 2-3 
saat arası bisiklet kullandıkları görülmüştür. 

Kadınların medeni durumları ile bisiklet kullanım sıklığı ve bisiklet kulla-
nım sürelerine bakıldığında; evli kadınların % 37’sinin sıklıkla % 63’ünün ara 
sıra bisiklet kullandığı tespit edilmiştir. Bekâr kadınların % 2’sinin her zaman, 
% 20’sinin sıklıkla, % 68’inin ara sıra, % 10’unun nadiren bisiklet kullandığı, 
% 22’sinin 0-0.5 saat, % 27’sinin 0.5-1 saat ve % 36’sinin 1-2 saat, % 10’unun 
2-3 saat ve % 5’inin 3 saatten fazla bisiklet kullandığı tespit edilmiştir.

Erkeklerin medeni durumları, bisiklet kullanım sıklığı ve bisiklet kulla-
nım sürelerine bakıldığında; evli erkeklerin % 18’inin her zaman, % 46’sı-
nın sıklıkla, % 18’inin ara sıra, % 18’inin nadiren bisiklet kullandığı, % 
27’sinin 0-0.5 saat, % 18’inin 0.5-1 saat, % 9’unun 1-2 saat, % 37’sinin 2-3 
saat ve % 9’unun 3 saatten fazla bisiklet kullandığı tespit edilmiştir. Bekâr 
erkeklerin % 26’sinin her zaman, % 43’ünün sıklıkla, % 26’sının ara sıra, 
% 5’inin nadiren bisiklet kullandığı, % 3’ünün 0-0.5 saat, % 17’sinin 0.5-1 
saat ve % 41’inin 1-2 saat, % 26’sının 2-3 saat ve % 13’ünün 3 saatten fazla 
bisiklet kullandığı tespit edilmiştir.

Bisiklet kullanım sıklığı ve bisiklet kullanım sürelerine bakıldığında; ka-
dınların 0.5-1 saat arası erkeklerin ise 2-3 saat bisiklet kullandıkları görül-
mektedir. Medeni durumun kadınların bisiklet kullanım sıklığı üzerinde 
kayda değer bir farklılık olmadığı belirlenmiştir.
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Katılımcıların eğitim düzeylerine göre belediyenin bisiklet ve bisikletli 
için yapmış olduğu çalışmaları yeterli bulup bulmadıkları hakkındaki gö-
rüşleri sorulduğunda eğitim düzeyi lise olan kadınların % 40’ının çalışma-
ları yeterli bulduğu, eğitim düzeyi üniversite olan kadınların ise sadece % 
13’ü çalışmaları yeterli bulduklarını belirtmişlerdir.

Erkeklerin eğitim düzeylerine göre belediyenin bisiklet ve bisikletli için 
yapmış olduğu çalışmaların yeterli bulunup bulunulmadığına bakıldığın-
da, eğitim düzeyi ortaokul olan erkeklerin tamamının çalışmaları yetersiz 
bulduğu görülmüştür. Eğitim düzeyi lise olan erkeklerin % 35’i yeterli, eği-
tim düzeyi üniversite olan erkeklerin ise sadece % 25’inin çalışmaları yeter-
li bulduğu görülmüştür.

Yukarıda ki verilere göre kadın ve erkek kullanıcıların büyük bölümü bele-
diyenin bisikletlilere yönelik yapmış olduğu çalışmaları yetersiz bulmaktadır.

Meslek gruplarına göre bisiklet kullanımına bakıldığında kadın memur-
ların % 56’sı sıklıkla, % 44’ü ise ara sıra bisiklet kullandığını belirtmiştir. Ka-
dın memurların % 11’i 0-0.5 saat, % 34’ü 0.5-1 saat, % 44’ünün 1-2 saat ve 
%11’inin 3 saatten fazla bisiklet kullandığı belirlenmiştir. Kadın memurların 
% 22’si belediyenin bisiklet ve bisikletliler için yapmış olduğu çalışmayı yeter-
li bulurken,% 34’ü yetersiz ve % 44’ü kararsız olduğunu belirtmiştir. Öğrenci-
lerin % 3’ünün her zaman, % 9’unun sıklıkla, % 75’inin ara sıra ve % 13’ünün 
ise nadiren bisiklet kullandığı görülmüştür. Öğrencilerin % 21’i 0-0.5 saat, % 
30’u 0.5-1 saat, % 34’ünün 1-2 saat, % 9’unun 2-3 saat ve % 6’sının 3 saatten 
fazla bisiklet kullandığı belirlenmiştir. Öğrencilerin % 10’u belediyenin bi-
siklet ve bisikletliler için yapmış olduğu çalışmaları yeterli bulurken, % 59’u 
yetersiz bulduğunu ve % 31’i kararsız olduğunu belirtmiştir. 

Meslek gruplarına göre bisiklet kullanımına bakıldığında erkek memur-
ların % 25’i her zaman, % 50’si sıklıkla, % 13’ü ara sıra ve % 12’si nadiren 
bisiklet kullandığını söylemişlerdir. Erkek memurların % 12’si 0-0.5 saat, % 
13’ü 0.5-1 saat, % 25’i 1-2 saat ve % 50’sinin 2-3 saat arası bisiklet kullandığı 
görülmüştür. Erkek memurların % 38’i belediyenin bisiklet ve bisikletliler 
için yapmış olduğu çalışmaları yeterli bulurken,% 25’i yetersiz ve % 37’si 
kararsız olduğunu belirtmiştir. İşçilerin ise % 17’si her zaman, % 66’sı sık-
lıkla ve % 17’si ara sıra bisiklet kullandığını belirtmiştir. İşçilerin % 17’si 
0.5-1 saat, % 50’si 1-2 saat ve % 33’ü 3 saatten fazla bisiklet kullandığı be-
lirlenmiştir. İşçilerin % 17’si belediyenin bisiklet ve bisikletliler için yapmış 
olduğu çalışmayı yeterli bulurken,% 66’sı yetersiz ve % 17’si kararsız oldu-
ğunu belirtmiştir. Öğrencilerin % 11’inin her zaman, % 33’ünün sıklıkla, 
% 45’inin ara sıra ve % 11’inin nadiren bisiklet kullandığı görülmüştür. 
Öğrenciler % 33’ünün 0.5-1 saat, % 45’inin 1-2 saat, % 22’sinin 2-3 saat bi-
siklet kullandığı belirlenmiştir. Öğrencilerin % 33’ü belediyenin bisiklet ve 
bisikletliler için yapmış olduğu çalışmaları yeterli bulurken, % 45’i yetersiz 
ve % 22’si kararsız olduğunu belirtmiştir.
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Meslek gruplarına göre kadın ve erkeklerin bisiklet kullanımına bakıldı-
ğında memurların sıklıkla, bayan öğrencilerin ara sıra ve erkek öğrencilerin 
sıklıkla bisiklet kullandıkları tespit edilmiştir. Kadın memurların 1-2 saat 
bisiklet kullandığı, erkek memurların ise 2-3 saat bisiklet kullandığı belir-
lenmiştir. Memurlar belediyenin bisiklet ve bisikletliler için yapmış olduğu 
çalışmalar konusunda bir kısmın çalışmayı yeterli bulduğu ve bir kısmın ça-
lışmaların yeterliliği hakkında kararsız olduğunu belirtirken, öğrenciler ça-
lışmaları yetersiz bulduğunu belirtmişlerdir. 

Bisiklet kullanan kadın kullanıcılarının gelir durumlarına göre bisikletleri 
olup olmadığına bakıldığında; 1000 TL’den az geliri olan kadınların % 50’si-
nin bisikleti olduğu ve % 50’sinin bisikleti olmadığı, 1001-2000 TL gelire sa-
hip olan kullanıcıların % 45’inin bisikleti olduğu, % 55’inin bisikleti olmadığı 
görülmüştür. 3001-5000 TL gelir düzeyine sahip olan kadınların % 66’inin 
bisikleti varken % 34’ünün bisikletinin olmadığı görülmüştür. Bisikleti ol-
mayan kullanıcıların % 4’ünün sıklıkla, % 83’ünün ara sıra ve % 13’ünün na-
diren bisiklet kullandığı belirlenmiştir. Bisikleti olmayan kadınların % 47’si 
bisiklet kiralayan firmalardan, % 43’ü belediyeye ait bisiklet kiralama (akıllı 
bisiklet) noktalarından ve % 10’u arkadaşlarından bisiklet temin etmektedir. 
Bisikleti olan kadın kullanıcıların bisiklet kullanım sıklıkları ise; % 7’sinin her 
zaman, % 37’sinin sıklıkla, % 37’sinin ara sıra ve % 4’ünün nadiren bisiklet 
kullandığı görülmüştür. 

Bisiklet kullanan erkek kullanıcılarının gelir durumlarına göre bisiklet-
leri olup olmadığına bakıldığında ise; 1000 TL’den az geliri olan erkeklerin 
% 48’inin bisikleti olduğu ve % 52’sinin bisikleti olmadığı, 1001-2000 TL ge-
lire sahip olan kullanıcıların % 85’inin bisikleti olduğu, % 15’inin bisikleti 
olmadığı görülmüştür. 3001-5000 TL gelir düzeyine sahip olan erkeklerin % 
86’sının bisikleti varken % 14’ünün bisikleti yoktur. Bisikleti olmayan kulla-
nıcıların  % 24’ünün sıklıkla, % 58’inin ara sıra ve % 18’inin nadiren bisiklet 
kullandığı görülmüştür. Bisikleti olmayan erkeklerin % 58’i bisiklet kiralayan 
firmalardan, % 18’i belediyeye ait bisiklet kiralama (akıllı bisiklet) noktala-
rından ve % 24’ü arkadaşlarından bisiklet temin etmektedir. Bisikleti olan 
erkek kullanıcıların bisiklet kullanım sıklıkları ise; % 34’ü her zaman, % 53’ü 
sıklıkla, % 10’u ara sıra ve % 3’ü nadiren bisiklet kullandığını belirtmiştir.

Bisiklet kullanan kadın ve erkek kullanıcılarının gelir durumlarına göre 
bisikletleri olup olmadığına bakıldığında; kadınların % 32’sinin, erkeklerin 
ise % 27’sinin bisikleti olduğu tespit edilmiştir. Bisikleti olmayan kadın ve 
erkeklerin ara sıra bisiklet kullandığı, bisikleti olan kullanıcıların ise sıklıkla 
bisiklet kullandıkları görülmüştür. Bisikletleri olmayan katılımcıların bisik-
letleri, bisiklet kiralama firmalarından temin ettikleri belirlenmiştir. 

Bisiklet kullanan kadın kullanıcıların memleketlerine göre kullanım 
sıklıklarına bakıldığında; Ordulu olan kadınlarının % 7’sinin her zaman, % 
25’inin sıklıkla, % 58’inin ara sıra ve % 10’unun nadiren bisiklet kullandığı 
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görülmüştür. Ordulu olmayan kadınların % 17’sinin sıklıkla, % 78’inin ara 
sıra ve % 5’inin nadiren bisiklet kullandıkları görülmüştür. 

Bisiklet kullanan erkek kullanıcıların memleketlerine göre kullanım sıklık-
larına bakıldığında ise; Ordulu olan erkeklerin % 28’inin her zaman, % 48’inin 
sıklıkla, % 20’sinin ara sıra ve % 4’ünün nadiren bisiklet kullandığı belirlen-
miştir. Ordulu olmayan erkeklerin % 15’inin her zaman, % 40’ının sıklıkla, % 
30’unun ara sıra ve % 15’inin nadiren bisiklet kullandıkları görülmüştür. 

Ankete katılmış olan bisiklet kullanıcılarından bisiklet kullanımını tercih 
etmelerindeki nedenleri (1-En önemli, 2- Önemli, 3-Orta, 4-Önemsiz, 5-En 
önemsiz) önem sırasına göre sıralamaları istenmiştir. Kadınların bisiklet kul-
lanmalarındaki nedenler önem sırasına göre; % 30 kendilerini mutlu hisset-
meleri ve eğlenceli olması, % 25 spor yapma imkânının olması, % 20 çevreci 
ve ekonomik bir ulaşım tipi olması, % 15 güzergâha bağlı kalınmaması ve 
yolculuğun kısa sürmesi, % 10 etra�arında bisiklet kullanan kişi sayısının 
artması şeklinde olduğu görülmüştür. Erkeklerin bisiklet kullanmalarındaki 
en önemli nedenler önem sırasına göre; % 30 spor yapma imkânının olması, 
% 25 güzergâha bağlı kalınmaması ve yolculuğun kısa sürmesi, % 20 çevre-
ci ve ekonomik bir ulaşım tipi olması, % 15 kendilerini mutlu hissetmeleri 
ve eğlenceli olması, % 10 etra�arında bisiklet kullanan kişi sayısının artması 
şeklinde olduğu görülmüştür (Çizelge 5).

Çizelge 5. Bisiklet kullanım tercihleri önem sırasıÇizelge 5. Bisiklet kullanım tercihleri önem sırası
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TARTIŞMA ve SONUÇ

Kent içi ulaşım türleri içinde enerjiyi en verimli biçimde kullanan ve 
çevreyi en az kirleten ulaşım biçimi olmasına karşılık, ülkemizde bisikletin 
kent içi ulaşım amacıyla kullanımı çok sınırlıdır. Kentlerde bisiklet yolla-
rının azlığı veya hiç olmayışı ve Türk Standartları Enstitüsü’nün konu ile 
ilgili öngördüğü bazı standartlar olmasına rağmen bu standartlara uyulma-
ması gibi birçok sorun bulunmaktadır.

Bisiklet kullanımında kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, 
trafik sistemi içerisinde kavşak ve yol ayrımındaki geçişlerin güvenli bir 
şekilde sağlanması ve bisiklet yollarının bir ağ oluşturması gerekmektedir. 
Bisiklet yolu ağı tasarlanırken kullanım için en uygun güzergâh seçilme-
lidir. Bisiklet yolu ağı, kavşaklar ve yapı parselleri tarafından en az sayıda 
bölünüp yolun devamlılığı sağlanmalı, başlangıç ve bitiş noktaları kesintiye 
uğramadan tasarlanmalıdır. Bisiklet yolları diğer motorlu araçların bisik-
let sürücülerini net bir şekilde görebilecek şekilde tasarlanmalıdır. Ağlar 
üzerinde güvenliği sağlamak amacıyla trafik işaretleri ile sinyalizasyon 
sistemlerinin oluşturulması gerekmekte, bisiklet ağları üzerinde bisiklet 
kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli park istasyonları ve park 
yerleri olmalıdır (Anonim, 2015: 2). Bisiklet kullanımının arttırılması için 
kentlerin bir çok noktasında bisiklet parkları yapılması, özellikle toplu ta-
şıma duraklarında bisiklet parkları oluşturularak bu ulaşım türünün toplu 
taşıma ile entegre edilmesi hede�enmelidir (Kaya, 2013: 24).  

Bu açılardan Ordu kent merkezi incelendiğinde, kentteki en büyük so-
runlardan biri bisiklet yollarının sürdürülebilirliğinin sağlanmamış olma-
sıdır. Ordu kenti kıyı şeridi boyunca oluşturulmuş olan bisiklet yolu gü-
zergâhı sahil boyunca devam ediyormuş gibi görünse de 3 farklı noktada 
kesintiye uğramakta ve devamlılık ilkesini sağlamamaktadır. Ayrıca yollar 
üzerinde bulunan ve yapılan yanlış uygulamalar yolların devamlılığını boz-
makta ve kullanıcıların kullanımını zorlaştırmaktadır. Bisiklet yolları ve 
yürüyüş yolları arasında ki ayrım yükseklik farkı gibi fiziksel sınırlandırıcı 
olmadığından yayalar bisiklet yollarını kullanmakta ve bu yüzden ulaşımda 
aksaklıklar meydana gelmektedir. Tayfun Gürsoy parkında bulunan oto-
parka ulaşımın bisiklet yolu ve yaya yolu üzerinden sağlanması ve etrafında 
her hangi bir uyarı ya da yollar üzerinde işaretlendirme olmaması hem ya-
yalar hem de bisiklet kullanıcıları için tehlike arz etmektedir. 

Bisiklet yolları üzerinde bulunan aydınlatmaların gece görüş mesafesi 
için uygun nitelikte olduğu görülmüştür.

Ankete katılan bisiklet kullanıcılarının %40’ı mevcut güzergâhların ye-
tersiz olduğunu belirtmiştir. Topografya bakımından kentin merkez kısmı 
düz bir forma sahip olduğundan bisiklet yolu yapımı ve ulaşımı açısından 
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uygun özelliğe sahiptir. Kent merkezinin topoğrafik yapısı bisiklet yolla-
rının arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılmasına elverişlidir. Özellik-
le kentin güney yönünde bulunan mahalleler ile kuzey yönü sahil kesimi 
arasında da güvenli bisiklet yollarının yapılması kent içi ulaşımda bisiklet 
kullanımını önemli oranda artırabilecektir.

Bisiklet yollarının arttırılmasına yönelik olarak ankete katılan kullanıcı-
ların görüş ve önerileri şu şekildedir;

• Sahil boyunca bulunan bisiklet yollarının devamlılığının sağlanma-
sı ve yolların kent merkezine kadar ulaşımı sağlanmalıdır. 

• E70 karayolu üzerinde bisiklet yolları oluşturulmalı ve bisiklet yol-
ları araç yollarında güvenli bir şekilde ayrılıp kentliler bisiklet kul-
lanımına teşvik edilmelidir.

• Kentin kuzey kısmında yer alan bisiklet yolları kentin güney ve 
doğu kısımlarını birbirine bağlayacak nitelikte geliştirilmelidir.

• Ordu kent girişi olan Ünye ilçesinden Ordu çıkış yani Giresun’a 
kadar bisiklet yolları oluşturulmalı ve bisiklet turizmine bu şekilde 
katkı sağlanmalıdır. 

• Yayla turizmi ve bisiklet turizmine yönelik olarak yayla yolları üze-
rinde bisiklet yolları oluşturulmalı ve böylelikle kentin ve halkın 
kalkınmasına katkıda bulunulmalıdır. 

Ordu kentinde özellikle son yıllarda yapılan ve her kesime hitap etme-
si hede�enen ve bisiklet kullanımını teşvik eden çalışmalar yapılmaktadır. 
Hatta bu çalışmalar sayesinde önceki yıllara göre son zamanlarda bisiklet 
kullanımında gözle görülür bir artış olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Sonuç olarak bisiklet ile ulaşım sistemi, bir kentin; sürdürülebilir, yaşa-
nabilir, sağlıklı, hareketli ve erişilebilir olmasını ifade etmektedir. Bisiklet 
kullanımının yaygınlaştırılması ve ulaşım türleri içindeki yerinin arttırıl-
ması gerekmektedir. Bu ulaşım türü uygun arazi ve uygun ulaşım planla-
maları ile mümkündür. Daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturmak, 
ulaşımda araç yoğunluğunu azaltacak ve insanların kent merkezi ile yaşa-
dıkları mahalleler arasında zorlanmayarak ulaşabilmelerini sağlamak ba-
kımından oldukça önemli bir sistemdir. Toplu taşıma araçlarında bisiklet 
konulabilecek yerlerin olması, kent merkezinde bisiklet park yerlerinin 
arttırılması bisiklet kullanımını teşvik edecek önemli yaklaşımlar olacaktır. 
Sürdürülebilir ulaşım sistemlerine sahip olmak bir kentin yaşam kalitesi 
düzeyini ve ne kadar nitelikli bir kent olduğunu belirleyen önemli ölçütler-
den biridir. Sürdürülebilir ulaşım sistemleri içinde yer alan bisiklet ile kent-
lerde egzoz gazları emisyonunun azalması, kentlinin spor yapması ve aynı 
zamanda ulaşımını sağlaması, sürekli hareket ve temiz hava imkânı olması 
bisikleti doğa dostu bir ulaşım sistemi yapmaktadır. Dolayısıyla doğadan 
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kopuk ve hareketsiz bir hayatı rutin halde yaşayan kentlilerin bu rutin ve 
monoton kent atmosferinden bir nebze de olsa uzaklaşmalarına ve hareket 
etmelerine olanak sağlayan bisikletlerin kent içi ulaşımda daha fazla yer 
bulması ve kentlerde ulaşım planlamalarının daha proje aşamasındayken 
buna göre yapılması gerekmektedir.
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ÇEVRESEL NİTELİKLERİN KONUT FİYATLARINA 
KATTIKLARI EKONOMİK DEĞERLER ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA: ÇANAKKALE KENTİ ÖRNEĞİ

A RESEARCH ON THE ECONOMIC VALUES OF 
ENVIRONMENTAL ATTRIBUTES ADDED TO HOUSING 

PRICES: AN EXAMPLE OF ÇANAKKALE

Yavuz ALKAN1, Alper SAĞLIK, 
Abdullah KELKİT,  Elif SAĞLIK

ÖZET

Araştırmada Çanakkale’de çevresel niteliklerin (yeşil alanlar, manzara, 
konum ve sosyal donatılar) konut fiyatları üzerine etkileri irdelenmiştir. Bu 
amaçla, hedonik fiyatlandırma ve koşullu değerleme yöntemleri kullanılmıştır. 
Araştırmanın yöntemleri gereği uygulanan anket sonuçları kapsamında yapılan 
doğrusal regresyon ve korelasyon analizi sonucunda konut fiyatları ile sahip olduğu 
yeşil alan, manzara, konum ve sosyal donatılar arasında pozitif bir ilişki olduğu 
ve sonuçlarının da birbirleri ile örtüştüğü görülmüştür. Hedonik fiyatlandırma 
yönteminin gereği olarak yapılan anket sonucuna göre, yeşil alanların, manzara, 
konum ve sosyal donatıların ekonomik değerleri sırasıyla 33.790, 43.843, 25.268, 
10.519 TL; koşullu değerleme yönteminin gereği olarak yapılan anket sonucuna 
göre ise, 36.369, 29.749, 17.445, 8.341 TL olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla 
çevresel niteliklerin toplam ekonomik değeri HFY’de 113.420 TL; KDY’ de ise 
91.905 TL olarak bulunmuştur. Koşullu değerlendirme yöntemine göre; araştırma 
alanındaki mahalle parkı, çocuk oyun alanı, spor alanı ve koruluktan oluşan yeşil 
alanların konuta çok yakın olması durumunda 17.181 TL, yakın olması durumunda 
9.065 TL, uzak olması durumunda 4.490 TL ve çok uzak olması durumunda 1.635 
TL ekonomik değerler aldıkları görülmüştür. Faydacı fiyatlandırma ve koşullu 
değerleme yöntemleri ile elde edilen ekonomik değerler (faydalar) kapsamında 
çevresel niteliklerin faydalarının yerel yönetimlerce kullanılması için kamu geliri 
olarak konut fiyatlarına yansıtılabileceğine vurgu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hedonik fiyatlandırma yöntemi, koşullu değerlendirme 
yöntemi, yeşil alanlar, Çanakkale. 

ABSTRACT

In this research, hedonic pricing and conditional evaluation methods were 
used to investigate the e�ects of environmental qualities (green spaces, landscape, 
location and social amenities) on housing prices in Çanakkale. For this purpose,  

1   Dr. Öğretim Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lâpseki MYO, 
yalkanz58@gmail.com



MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM’DA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR308

hedonic pricing and conditional evaluation has used. Applied for the methods of 
research made within the scope of the survey results of housing prices as a result 
of linear regression and correlation analysis since there is a positive relationship 
between green space, landscape, location and social equipements house’s has 
got and its consequences too were overlapped with each other. According to the 
survey result, made for the hedonic pricing method, economic values of green 
spaces, landscape, location and social facilities. 33.790, 43.843, 25.268, 10.519 TL 
respectively; if according to the survey result, made for the conditional valuation 
method, 36.369, 29.749, 17.445, 8.341 TL, has emerged as. Because of, within the 
hedonic price method total economic value of environmental attributes, 113.420 
TL, if within the conditional valuation method 91.905 TL, has been found to be. 
According to the conditional evaluation method, the green areas consist of the 
neighborhood park, the playground, the sports field and the forest. In the survey, 
it was seen that if the “green areas” are close to the residence, TL 17,181, if they 
are close to TL 9,065, if they are far away TL 4,490 and if they are very remote, TL 
1,635. Social benefits will be obtained from the environmental qualities within the 
scope of economic values   obtained by hedonic pricing and conditional evaluation 
methods. It is emphasized that public benefits can be re�ected in housing prices as 
public revenue for local governments to use in green area regulations

Keywords: Hedonic pricing method, contingent valuation method, green 
spaces, Çanakkale.

GİRİŞ

İnsan ve doğa arasında optimize edilmiş bir ilişki kurulabilmesi, Peyzaj 
Mimarlığı Bilim Dalı’nda ekolojik ve fiziksel planlama çalışmaları ile insa-
nın içinde yaşadığı ve parçası olduğu çevre ile ilişkilerinin iktisadi açıdan 
anlaşılır olması önemli bir konudur. Çevreyi olumlu ya da olumsuz yönde 
etkileyen tüm unsurların ekonomik açıdan değerlendirilebilmesi, Peyzaj 
Mimarlığı’ nın çalışma alanları olan bozulan çevrenin iyileştirilmesi, ko-
runması ve geliştirilmesinin ekonomik yönden incelenmesi ile doğrudan 
ilişkilidir.

Toplumun tamamının doğrudan veya dolaylı olarak tüketebildiği çev-
resel malların piyasa fiyatları içerisinde temsil edilebilmesinin ilk koşulu 
ekonomik değerinin hesaplanmasıdır. Bu amaçla en yaygın kullanılan yön-
temler hedonik fiyat (faydacı fiyat) (HFY)2, seyahat maliyeti ve koşullu de-
ğerlendirme (KDY)3 yöntemleridir.

Konut fiyatını etkileyen faktörler söz konusu olduğunda ise konutun iç-
sel ve dışsal (çevresel) faktörler açısından incelendiğinde genellikle doğru-
dan ilişkili koşullu değerlendirme ile dolaylı ilişkili hedonik fiyatlandırma 
yöntemleri kullanılmaktadır (Alkan & Uslu  2016).

2     HFY: Hedonik Fiyatlandırma Yöntemi yerine kullanılacaktır.
3     KDY: Koşullu Değerlendirme Yöntemi yerine kullanılacaktır.
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Seyahat Maliyeti Yöntemi, Genel olarak rekreasyon amacıyla kullanılan 
doğal ya da doğala yakın özellikteki alanlarla bağlantılı olan ekonomik de-
ğerleri tahmin etmede kullanılan bir yöntemdir. 

Hedonik �yatlandırma ve koşullu değerlendirme yöntemleri, piyasası 
olmayan çevresel mallara bir değer biçmeye dayanmaktadır. Bunun için 
bireylerin çevresel mallardan sağladığı fayda/tüketici rantı/refahı esas alın-
maktadır. Bu nedenle çevresel mallarda oluşan değişmelerin bireylerin veya 
toplumun çevresel mallardan faydalanma düzeylerine etkilerinin ölçülmesi 
gerekli olmaktadır. Hedonik �yatlandırma ve koşullu değerlendirme yön-
temleri bunun ölçülmesinde kullanılan iki ekonomik değer biçme yönte-
midir (Alkan & Uslu. 2016).

Araştırmada, serbest mal olarak nitelendirilen, çevresel malların Peyzaj 
Mimarlığı Bilim Dalı kapsamında, tasarım ve uygulamalarda önemli yeri 
bulunan ve toplum tarafından nitelikli bir çevrede bulunması arzu edilen, 
mahalle parkı, çocuk oyun alanı, spor alanı ve koruluk alanlarının değeri, 
talep eğilimli ekonomik değerlendirme yöntemleri ile ortaya konulmuş ve 
çevresel malların parasal değerleri konut fiyatlarına yansıması doğrultu-
sunda parasallaştırılmaya çalışılmıştır. 

MATERYAL ve METOD 

Materyal
Araştırmanın ana materyalini Çanakkale Kent merkezi oluşturmakta-

dır (Şekil 1). Araştırma süresince yararlanılan materyaller aşağıda verildiği 
şekildedir:

	Google Earth den elde edilen hava fotoğra�arı, 
	Çanakkale emlak komisyoncuları derneğinden ve emlak büro-

larından temin edilen konut satış fiyatları (2 oda + 1 salon, 100-
130 m2 standart bir konutun 20117 yılı satış fiyatları),

	Araştırma alanındaki konut sahipleri ve potansiyel konut 
alıcıları,

	Görüşme kılavuzu (anket),
	Görüşme kılavuzunun (anket) değerlendirilmesinde yararla-

nılan bilgisayar programları (Microso� Excel programı, SSPS 
yazılımı),

	Araştırma konusu ile ilgili çalışmalardan yararlanılmıştır.
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Şekil 1. Araştırma Alanının Yer Aldığı Çanakkale İlinin Uydu Görüntüsü 
(Google Earth).

Metod
Araştırma yöntemi,
	Ekonomik değerlendirme yapılacak emlak müşavirlerinin be-

lirlenmesi,

	Ekonomik değerlendirme yapılacak değişkenlerin belirlenmesi,

	Hedonik fiyatlandırma ve koşullu değerlendirme yöntemleri ile 
verilerin elde edilmesi,

	Hedonik fiyatlandırma ve koşullu değerlendirme verilerinin 
karşılaştırılması,

	Çevresel Niteliklerin toplumsal faydalarının saptanması,

olmak üzere 5 aşamadan oluşmaktadır. 

Ekonomik Değerlendirme Yapılacak Emlak Müşavirlerinin Belirlenmesi

Araştırma alanındaki standart konut tipinin araştırma kapsamında 
belirlenen çevresel niteliklerden bağımsız olarak, 2017 yılı için satış 
bedellerinin ortaya konması açısından bölgedeki emlak müşavirleri 
araştırılmış 20 adet emlak müşavirinin belirlenmesine çalışılmıştır.

Ekonomik Değerlendirmesi Yapılacak Değişkenlerin Belirlenmesi

Pek çok araştırmada konut fiyatının ekonomik değerlendirilmesi 
konutun içşel özellikleri ve dışsal özellikleri ele alınarak yapılmıştır. Bu 
çalışmada da konuta ait dışsal özellikler kapsamında çevresel niteliklerin 
konut fiyatı üzerine etkilerinin araştırılması yapılmıştır. Bu amaçla ilişkiler 
açısından irdelenen bağımlı değişken (konut fiyatı) ile bağımsız değişkenler 
(çevresel niteliklerin) aşağıda açıklanmıştır.
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Bağımlı Değişken

 Altunkasa (1999) ve Üçdoğruk (2001)’in çalışmalarında olduğu 
gibi, çevresel nitelikler - konut fiyatı ilişkilerinin araştırıldığı konutların 
standartları belirlenirken, ortak ve tipik özellikleri, kent genelinde yoğun 
bir arz-talep ilişkisine sahip (en yaygın konut tipi) olmaları ve çevresel 
niteliklerin konut fiyatlarına etkilerinin daha rasyonel belirlenebilmeleri 
dikkate alınmıştır. Bu nedenlerle standart konut tipi;

	2 oda + 1 salon, 

	100 – 130 m2,

	Zemin, yüksek giriş ve en üst katlar dışındaki katlar (ara katlar) 
olduğu belirlenmiş ve bu tip konutların ortalama fiyatları 
bağımlı değişken olarak değerlendirilmiştir.

Bağımsız Değişkenler

Konuta ait niteliklerinin aynı olması durumunda, konutun sahip olduğu 
çevresel nitelikler konutun fiyatını etkileyebilecek bağımsız değişkenlerdir. 
Konut fiyatına etki edebilecek çevresel nitelikler literatür taraması sonucu 
aşağıda 4 ana grup olarak belirlenmiş ve özetlenmiştir.

❖ Yeşil Alanlar, Manzara, Konum, Sosyal Donatılar

• Yeşil Alanlar
Araştırma alanındaki yeşil alanları; Mahalle Parkı, Çocuk Oyun Alanı, 

Spor Alanı, Koruluk donatıları oluşturmaktadır.

Bu gruplama, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde belirtilen de-
ğerler temel alınarak yapılmıştır. Oluşturulan gruplamada yer alan;

Yeşil alanların konut fiyatına faydaları, ulaşılabilirlik mesafelerine (çok 
yakın, yakın, uzak, çok uzak) göre;  

• Manzara
Araştırmada, bağımsız değişken gruplarından manzara varlığı kapsa-

mında, konutların kendilerine ait boğaz manzarası, yeşil alan manzarası, 
kent manzarası veya doğal alanlar gibi manzaralara sahip olmaları duru-
munda fiyatlarının nasıl etkilendiğini belirlemek amacıyla farklı manzara 
alt türleri belirlenmiştir.

• Konum
Konum durumu ile konutların bulvar, cadde, sokak üzerinde olmaları 

halinde fiyatlarının nasıl belirlendiğini tespit etmek amacıyla konum için 
üç farklı alt türün (bulvar, cadde, sokak) belirlenmesine gidilmiştir.
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• Sosyal Donatı Alanları
Araştırmada, bağımsız değişken gruplarından sonuncusu olan sosyal 

donatı alanları kavramı ile hastane, okul, konser alanı, sinema- tiyatro, 
sergi-fuar alanı ve müze gibi donatılar tanımlanmaktadır.

Sosyal donatı alanları ile ilgili standart, norm ve öneri değerlerin 
belirlenmesinde “İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara 
Dair Yönetmelik” ile “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde belirtilen 
değerlerden yararlanılmıştır.

Hedonik Fiyatlandırma ve Koşullu Değerlendirme 
Yöntemlerinin Araştırma Alanına Uygulanması

 Çevresel niteliklerin konut fiyatları üzerine etkilerinin araştırıldığı 
bu çalışmada ilk aşamada dolaylı yoldan veri sağlamayı hede�eyen hedonik 
fiyatlandırma yöntemi, ikinci aşamada da doğrudan veri elde etmeye 
yönelik koşullu değerlendirme yönteminden yararlanılmıştır.

Hedonik Fiyatlandırma Yöntemi (HFY)
Konutun ekonomik boyutunu araştıran çalışmalar, genellikle konut fi-

yatlarını etkileyen faktörleri hedonik fiyat modeli ile açıklamaya çalışmıştır 
(Çetintahra & Çubukçu 2011). Bu çalışmada da konut fiyatını doğrudan 
etkilediği bilinen çevresel niteliklerin konut fiyatı üzerine etkileri HFY ile 
araştırılmıştır.

Hedonik fiyatlandırma kapsamında, önceden belirlenen çevresel nite-
liklerin (bağımsız değişkenlerin) konut fiyatlarına (bağımlı değişken) etki-
lerinin piyasa araştırması ile belirlenmesine çalışılmıştır. Bu bağlamda em-
lak müşavirleriyle yapılan yüz yüze görüşmelerle satışı gerçekleşmiş konut 
fiyatları belirlenmiştir.

Görüşmelerde, araştırmada standart konut tipi olarak belirlenen ve satı-
şını gerçekleştirdikleri on konutun fiyatlarının çevresel niteliklere (bağım-
sız değişkenler) göre nasıl değiştikleri ortaya konulmuştur.

Çevresel nitelikler ile konut fiyatları arasındaki bu ilişkinin 200 anket 
verisiyle belirlenmesine çalışılmıştır.

Hedonik fiyatlandırma yöntemi kapsamında uygulanan anket ile çev-
resel niteliklerin konut fiyatlarını artırıcı etkileri (faydaları) belirlenmiştir. 
Konutun çevresel niteliklere (yeşil alanlar, manzara, konum ve sosyal do-
natılar) sahip olması halinde konut fiyatına faydaları her bir tür için elde 
edilen verilerin ortalamaları alınarak saptanmıştır.
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Koşullu Değerlendirme Yöntemi (KDY)
Çanakkale kenti, nitelikli kentsel çevreyi oluşturan bileşenlerin bir 

bütün olarak bulunmadığı yörelerden biridir. Söz konusu durum,  kentsel 
yaşam niteliğini azaltmakta ve zincirleme sorunlara neden olabilmektedir. 
Bu bağlamda, toplumsal talep öne çıkarılarak, çevresel niteliklerin 
iyileştirilmesinin/faydalarının belirlenmesinde KDY’nin kullanılmasına 
gerek duyulmuştur. Böylece toplumsal talep ve buna bağlı olarak toplumsal 
faydalar ortaya konulmuştur.

Koşullu değerlendirme yöntemi ile toplumsal faydaların ortaya 
konulmasında kullanıcı araştırmasından yararlanılmıştır.

Anket biçiminde uygulanan kullanıcı araştırması üç aşamadan 
oluşmuştur.

Anket uygulaması aşamalarını,

a. Örneklem büyüklüğünün ve anket yönteminin belirlenmesi,

b. Anket için gerekli olan görüşme kılavuzunun (anket formunun) ha-
zırlanması,

c. Hazırlanan görüşme kılavuzunun ön testten geçirilerek hatalı sorula-
rın düzeltilmesi ve sorgulamanın (anketin) uygulanması.

a. Örneklem Büyüklüğünün ve Anket Yönteminin Belirlenmesi:

Örnekleme büyüklüğünün saptanmasında Arkin ve Colton’un % 5 hata 
payına göre 100.000’in üzerindeki nüfus için öngördüğü en az 400 denek 
sayısı baz alınmıştır.

Anket, konut fiyatlarının araştırılacağı bölgelerde ikamet eden ve hane 
halkını temsil eden eşit sayıda bireylere rastlantısal olarak uygulanmıştır. 
Anket uygulamasında toplamda 400 anket sayısına ulaşılmıştır.

Koşullu değerlendirme yönteminde, karşılıklı görüşme yoluyla sorgu-
lamanın daha güvenli, ucuz ve hızlı olması nedeniyle, standart formlarla 
yerinde sorgulama yönteminin uygulanması daha uygun görülmüştür.

b. Görüşme Kılavuzunun (Anket Formunun) Hazırlanması: 

Karşılıklı görüşme yöntemi ile sorgulamada yer alan, çevresel tutumlar 
ve ilgiler, yeşil alanların konuta olan yakınlık derecelerine göre kullanımları 
için ödemeye isteklilik, sosyo - ekonomik yapı ve hane karakteristikleri, 
başlıkları altında anket formu 3 bölümden oluşmuştur.

• Birinci bölümde bireylerin çevresel niteliklere olan tutumları ile 
çevresel nitelik konut ilişkilerine ilgileri araştırılmıştır.
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Katılımcılardan 2017 yılında gerçekleşmiş konut satış fiyatları (çevre-
sel niteliklerin tümünden yoksun veya tümüne sahipken) düşünülerek ve 
standart konut özellikleri dikkate alınarak sorgulamalar yapılmıştır. 

Bu bölümde, katılımcıların çevresel niteliklere karşı tutumlarının belir-
lenmesi amacıyla yapılan sorgulamada, konut satın alırken dikkate aldık-
ları çevresel nitelikleri ve bunların alt türlerini önem sırasına göre yüzde 
olarak paylaştırmaları istenmiştir.  

Her bir konut için verilen maksimum ve minimum fiyatlar arasındaki 
fiyat farkı, çevresel nitelikler ve alt türleri için, konuta çok yakın olması ha-
linde ve önem yüzdeleri doğrultusunda ödemeye istekli olunan miktarları 
belirtme adına parasallaştırılmıştır.

Çevresel niteliklerin konut fiyatına faydalarının hesaplanmasında, katı-
lımcıların ödemeye istekli oldukları söz konusu miktarların (WTP) toplan-
ması ve ortalamalarının alınması yolu izlenmiştir. 

• İkinci bölümde katılımcılardan, her bir yeşil alanın (mahalle parkı, 
çocuk oyun alanı, spor alanı ve koruluk) birbirinden bağımsız ola-
rak (sadece belirtilen alt tür düşünülerek) çok yakın, yakın, uzak 
ve çok uzak mesafelerde olması halinde satın almayı düşündükleri 
konutun fiyatını ne kadar artırabilecekleri sorgulanmıştır. 

Bunun için, katılımcıların, anketin birinci bölümünde yer alan yeşil 
alanlar için, konuta çok yakın olması halinde ödemeye istekli oldukları 
parasal değerler temel alınmış, yeşil alanların birbirinden bağımsız olarak 
konuta olan yakınlık mesafeleri için konut fiyatına ek olarak vermeyi 
göze aldıkları parasal miktarlar belirlenmiştir. Belirlenen bu değerlerin 
ortalamaları alınarak koşullu değerlendirme kapsamında mesafelere göre 
her bir yeşil alan türünün konut fiyatına faydaları saptanmıştır.

• Son bölümde ise bireylerin sosyo- ekonomik yapıları belirlenmiştir. 
Bu bölümde bireylerin ödemeye isteklilikleri ile demografik yapıla-
rı ve sosyo-ekonomik durumları arasındaki ilişkilerin belirlenmesi-
ne çalışılmıştır.

c. Hazırlanan Görüşme Kılavuzunun Ön Testten Geçirilerek 
Hatalı Soruların Düzeltilmesi ve Sorgulamanın (Anketin) 
Uygulanması:

Hazırlanan anket formu öncelikle, rastlantısal olarak 20 bireye kişisel 
görüşme yöntemi ile uygulanarak bireylerden elde edilen görüşler doğrul-
tusunda şekillendirilerek uygulama düzeyine yükseltilmiştir. Çalışmanın 
amacını etkilemeyecek soruların çıkartılması veya soruların kısa ve algılan-
ması daha kolay olacak şekilde düzeltilmesi gibi düzenlemeler yapılmıştır.

Anket, konut satın almak talebi ile emlak bürolarına gelen 400 bireye uy-
gulanmıştır. Bireyler çalışmanın amacı hakkında bilgilendirilerek sorulara 
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geçilmiştir. Soru ve cevaplar anketi yapan kişi tarafından katılımcıya okun-
muş ve belirtilen cevaplar ankete yine anketi yapan kişi tarafından yazılmış-
tır. Böylece bireylerin soruları doğru anladıklarından emin olunmuştur. 

HFY ve KDY ile İstatistiksel İlişkilerin Belirlenmesi
Her iki yöntem kapsamında uygulanan anketlerden elde edilen verilere 

SPSS programı yardımıyla linear regresyon ve korelasyon analizleri yapıl-
mış, bağımlı değişken (konut fiyatı) ve bağımsız değişkenler (çevresel ni-
telikler) arasındaki istatistiksel ilişkilerin belirlenmesine çalışılmıştır. Reg-
resyon ve korelasyon analizleri sonucunda çevresel nitelikleri temsil eden 
X değişkeninin (bağımsız değişkenlerin düzeylerinin) aldığı değerlerle Y 
değişkeninin (konut fiyatlarının) aldığı değerler arasındaki ilişki ve bu iliş-
kinin derecesi ortaya konulmuş olup. X ve Y değişkenleri arasındaki ilişki-
nin istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığı araştırılmıştır. Bu ilişki  %1, 
%5 ve %10 düzeyinde önem testine tabi tutulmuştur.

Değişkenler arasındaki bağıntının derecesi korelasyon katsayısı ile 
gösterilmektedir. Korelasyon katsayısı sayısal olarak +1 ile -1 arasında 
değişen bir değerdir. Korelasyon katsayısı +1’e ne kadar yakınsa, değişkenler 
arsındaki ilişki o derece yüksek ve aynı yöndedir.

Regresyon analizinde, regresyon katsayısı (b), X bağımsız değişkenindeki 
bir birim değişmeye karşılık, Y bağımlı değişkenindeki değişme miktarını 
göstermektedir.

Belirli bir X değerinin Y değerini nasıl belirlediği, Y =a+bX şeklindeki 
basit doğrusal regresyon denklemiyle ortaya konulmuştur. Denklemde;

Y = Konutların ortalama satış fiyatlarını,

X = Yeşil alan donatısı

a = Yeşil alan donatısız konut satış fiyatı katsayısını, b = Yeşil alan 
donatısının oluşturduğu ek fiyat katsayısını belirtmektedir.

Altunkasa (1999), çalışmasında uyguladığı gibi konut fiyatı bağımlı de-
ğişken, çevresel özelliklerin farklı düzeyleri bağımsız değişkenler olarak 
alınmıştır. Analiz sonucunda elde edilen a ve b katsayı değerleri Y=a+bX 
denkleminde yerine konularak çevresel unsurların konut fiyatını nasıl etki-
lediği ortaya çıkartılmıştır.

Hedonik Fiyatlandırma ve Koşullu Değerleme Verilerinin 
Karşılaştırılması

Hedonik fiyatlandırma ve koşullu değerleme yöntemleri ile elde edilen 
verilerin karşılaştırılmaları faydalar ve istatistiksel ilişkiler yönünden ayrı 
ayrı yapılmıştır.
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HFY ve KDY ile Elde Edilen Faydaların Karşılaştırılması
Hedonik fiyatlandırma yöntemi doğrultusunda uygulanan anket verileri 

ile koşullu değerlendirme yöntemi doğrultusunda uygulanan anket verileri 
sonuç itibariyle, çevresel niteliklerin konut fiyatlarına etkileri (faydaları) 
kapsamında karşılaştırılmış ve değerlendirmeleri yapılmıştır.

HFY ve KDY ile Elde Edilen İstatistiksel İlişkilerin 
Karşılaştırılması

Hedonik fiyatlandırma ve koşullu değerlendirme yöntemleri için uygu-
lanan anketlerden elde edilen veriler doğrultusunda, çevresel niteliklerle 
(bağımsız değişkenler) konut fiyatları (bağımlı değişken) arasındaki ilişki-
lerin ortaya konduğu regresyon-korelasyon analiz sonuçları karşılaştırıla-
rak değerlendirilmeleri yapılmıştır.

Faydaların ve istatistiksel ilişkilerin belirlenmesi noktasında hedonik 
fiyatlandırma ile elde edilen konut fiyatı-çevresel nitelik ilişkilerinin kont-
rolü, koşullu değerlendirme ile elde edilen konut fiyatı-çevresel nitelik iliş-
kileri ile sağlanabilmiştir.

BULGULAR ve TARTIŞMA

• Araştırmada kullanılan yöntemlerden, hedonik fiyatlandırma 
kapsamında uygulanan anket sonucunda elde edilen verilerden 
konut fiyatlarına etki eden çevresel niteliklerin ekonomik değerleri 
saptanmıştır. 

• İkinci yöntem olarak kullanılan koşullu değerlendirme kapsamında 
ise, varsayımsal bir yaklaşımla uygulanan anket sonucunda elde 
edilen verilerden konut fiyatlarına etki eden çevresel niteliklerin 
ekonomik değerleri saptanmıştır.

• Hedonik fiyatlandırma ve koşullu değerlendirme yöntemleri 
kapsamında konut fiyatı ile çevresel nitelikler arasındaki istatistiksel 
ilişkiler belirlenmiştir.

• Araştırmada kullanılan yöntemlerin sonucunda elde edilen verilerin 
karşılaştırmaları yapılmıştır.

Ekonomik Değerlendirme İçin Emlak Müşavirlerinin 
Belirlenmesi

Araştırma yöntemlerinin temelini oluşturan anket uygulamaları, 
2017 yılının kasım ve aralık aylarında hedonik fiyatlandırma ve koşullu 
değerlendirme yöntemleri için ayrı ayrı kapsamlarda gerçekleştirilmiştir. 
Uygulama öncesinde HFY’nin yapılacağı emlak firmalarının belirlenmesi 
adına bir ön araştırma yapılmış ve Çanakkale merkezde faaliyet gösteren 20 
emlak firmasının belirlenmesi sağlanmıştır.
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Hedonik Fiyatlandırma ve Koşullu Değerleme Yöntemlerinin 
Araştırma Alanına Uygulanması

Dolaylı yoldan veri sağlama tekniğine dayanan hedonik fiyatlandırma 
yöntemi kapsamında yapılan sorgulama ile yeşil alanlar, manzara, konum 
ve sosyal donatılardan ibaret olan çevresel niteliklerin satışı gerçekleşmiş 
konut fiyatlarına kattıkları ekonomik değerler belirlenmiştir. 

Kamu mekânının niteliğine veya niceliğine bağlı olarak oluşacak de-
ğerinin doğrudan ölçülmesine dayanan koşullu değerlendirme yöntemi, 
amaca uygun olarak, varsayılan piyasa koşullarında ve oluşturulan senaryo 
eşliğinde bireylerden doğrudan veri elde edilmesi temeline dayanmıştır.

Gerçek anlamda konutların niteliksel ve niceliksel özellikleri için ifade 
edilmeyen fiyatlar, malların fayda özelliklerine göre değerlendirildiğinde,  
ekonomik değerlendirme yöntemlerinin temelini oluştururlar. Bu yöntemler 
arasında yer alan ve bu araştırmada kullanılan hedonik fiyatlandırma ve ko-
şullu değerlendirme yöntemleri ile elde edilen veriler doğrultusunda çevresel 
niteliklerin konut fiyatlarına getirdiği katkılar aşağıda açıklanmıştır.

HFY Anket Uygulaması Sonucu Elde Edilen Çevresel Niteliklerin Yokluğu/Varlığı Durumunda 
Ortalama Standart Konut Satış Fiyatları (TL)

Emlak 
Müşavirleri

Min Ort. 
Fiyat 
(TL)

Mak. Ort. 
Fiyat (TL)

Ort. 
Konut Fiy. 

(TL)

Emlak 
Müşavirleri

Min Ort. 
Fiyat 
(TL)

Mak. Ort. 
Fiyat (TL)

 Ort. 
Konut Fiy. 

(TL)

1. Emlak 
Müşaviri 144500 231000 187750 11. Emlak 

Müşaviri 153500 292500 223000

2. Emlak 
Müşaviri 149000 262500 205750 12. Emlak 

Müşaviri 153000 230800 191900

3. Emlak 
Müşaviri 146500 239000 192750 13. Emlak 

Müşaviri 150500 312000 231250

4. Emlak 
Müşaviri 147000 233700 190350 14. Emlak 

Müşaviri 149000 276700 212850

5. Emlak 
Müşaviri 148000 266200 207100 15. Emlak 

Müşaviri 149500 262500 206000

6. Emlak 
Müşaviri 146500 236200 191350 16. Emlak 

Müşaviri 146000 257500 201750

7. Emlak 
Müşaviri 146000 243000 194500 17. Emlak 

Müşaviri 152000 266900 209450

8. Emlak 
Müşaviri 142500 284600 213550 18. Emlak 

Müşaviri 150500 274000 212250

9. Emlak 
Müşaviri 152500 330500 241500 19. Emlak 

Müşaviri 149500 253000 201250

10. Emlak 
Müşaviri 150500 221800 186150 20. Emlak 

Müşaviri 147500 268000 207750

*Araştırma alanındaki 20 emlak komisyoncusundan elde edilen, standart bir 
konutun 2017 yılı gerçekleşmiş Minimum/Maksimum satış fiyatları.

Çizelge 1. HFY Anket Uygulaması Sonucu Belirlenen Standart Konut Ortalama 
Satış Fiyatları
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Hedonik Fiyatlandırma ve Koşullu Değerleme Yöntemleri İle 
Faydaların Belirlenmesi 

Araştırmada, öncelikle, bağımlı değişken, konut fiyatları ile bağımsız 
değişkenleri oluşturan çevresel nitelikler arasındaki istatistiksel ilişkiyi 
belirleyebilmek için, çevresel niteliklerden yoksun olmak şartıyla araştırma 
alanındaki standart konutlara ait satışı gerçekleşmiş taban fiyatlar elde 
edilmiştir (Çizelge 1).

Hedonik fiyatlandırma yöntemi için uygulanan ankette 20 emlak 
müşaviri hedef alınmıştır. Her bir emlak müşavirine 10 adet olmak üzere 
toplamda 200 anket uygulaması ile 2017 yılında satışını gerçekleştirdikleri 
çevresel niteliklerden yoksun ve tüm çevresel niteliklere sahip konumdayken 
standart konut fiyatları sorgulanarak Çizelge 1 ve Şekil 2’deki sonuçlara 
ulaşılmıştır.

Aynı şekilde koşullu değerleme yöntemi için tesadüfi olarak 400 
kullanıcıya anket uygulaması yapılarak, varsayımsal piyasa şartlarında 
almayı düşündükleri konut fiyatına, çevresel niteliklerin tümünden yoksun 
ya da tümüne sahipken ödemeye istekli oldukları fiyatlar sorgulanmıştır. 
Uygulama sonucunda Şekil 2’deki sonuçlara ulaşılmıştır.

Çizelge 1 ve Şekil 2’e bakıldığında, standart konut fiyatlarının HFY’nde 
çevresel niteliklerden yoksunken ortalama 148.700 TL, KDY’nde 158.100 
TL olması ve tüm çevresel niteliklere sahipken HFY’nde ortalama 262.120 
TL, KDY’nde ise 251.200 TL olması fayda açısından iki yöntemin birbirini 
desteklediğini ortaya koymaktadır. Buna paralel olarak her iki yöntemin 
işaret ettiği ortalama konut fiyatlarının birbirlerine yakın olması da aynı 
açıdan dikkat çekicidir.

Şekil 2. Standart Konutların Çevresel Niteliklerden Yoksun ve Çevresel 
Niteliklere Sahipken HFY ve KDY’ne Göre Ortalama Fiyatları
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Hedonik Fiyatlandırma ve Koşullu Değerlendirme Yöntemi İle 
Çevresel Niteliklere Bağlı Alt Birimlerin Konut Fiyatlarına Olan 
Faydalarının Belirlenmesi

Çizelge 2’ye bakıldığında yeşil alanlar grubundan mahalle parkı, çocuk 
oyun alanı, spor alanı ve koruluk donatılarının standart konut fiyatına kattık-
ları ekonomik değerlerin KDY’nde yazıldığı sıralamayla konut fiyatına etki 
ettikleri görülmektedir. HFY’nde ise konut fiyatına fazladan getirdikleri eko-
nomik değerlere göre sıralamayı çocuk oyun alanı, spor alanı, mahalle parkı 
donatılarının oluşturduğu, bunu da koruluk donatısının izlediği görülmek-
tedir. HFY fiyatlarının KDY fiyatlarından düşük olması, emlak müşavirleri 
tarafından satışı gerçekleşen konutların satışlarının gerçekleştiği zamanın 
önceki/geçmiş zaman dilimlerini kapsamasıyla ilişkilendirilebilir.  

HFY kapsamında çocuk oyun alanının standart konuta sahip olması ha-
linde konut fiyatını 11.593 TL artırabildiği görülmüştür. Aynı şekilde spor 
alanı, mahalle parkı ve koruluk donatısının birbirinden bağımsız olarak 
standart konuta sahip olması halinde ise söz konusu sırayla 10.928, 10.150 
ve 1.118 TL olarak konut fiyatını artırabildikleri ortaya çıkmıştır. 

HFY ve KDY Anket Sonuçlarına Göre 
Çevresel Niteliklerin Alt

HFY Ort. Toplam KDY Ort. Toplam 

Birimlerinin Standart Konut Fiyatına 
Kattığı Ekonomik Değerler Ort.TL Fiyat 

Farkı
Fiyat 
Farkı Ort.TL Fiyat 

Farkı
Fiyat 
Farkı

YE
Şİ

L

A
LA

N

MAHALLE PARKI 10.150

33
.7

90
 T

L

11
3.

42
0 

TL

18.038
36

.3
69

 T
L

91
.9

05
 T

L
ÇOCUK OYUN ALANI 11.593 7.569

SPOR ALANI 10.928 7.568
KORULUK 1.118 3.194

M
A

N
ZA

RA

 

BOĞAZ AMNZARASI 18.252

43
.8

43
 T

L

11.079

29
.7

49
 T

LYEŞİL ALAN 
MANZARASI 16.883 10.058

KENT MANZARASI 4.953 5.002
DOĞAL MANZARA 3.755 3.610

KO
N

U
M

 
BULVAR KONUMLU 12.529

25
.2

68
 

TL

8.370

17
.4

45
 

TLCADDE KONUMLU 6.786 5.115
SOKAK KONUMLU 5.952 3.960

SO
SY

A
L

D
O

N
AT

IL
A

R

HASTANE 5.085

10
.5

19
 T

L

3.143

8.
34

1 
TL

OKUL 2.335 1.881
SİNEMA-TİYATRO 1.291 710

KONSER ALANI 655 1.604
SERGİ-FUAR ALANI 700 649

MÜZE 453 354

Çizelge 2. Çevresel Niteliklere Bağlı Alt Birimlerin Konut Fiyatına Ekonomik 
katkıları
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KDY kapsamında ise, mahalle parkı, çocuk oyun alanı, spor alanı ve 
koruluk donatılarının standart konuta birbirlerinden bağımsız olarak sahip 
olmaları halinde ise yazıldıkları sırayla 18.038, 7.569, 7.568, ve 3.194 TL 
konut fiyatını artırabilmişlerdir.

Hedonik fiyatlandırmada, manzara grubundan boğaz, yeşil alan, kent 
ve doğal alan manzaralarının standart konuta sahip olmaları halinde bu 
sırayla konut fiyatını 18.252, 16.883, 4.953, 3.755 TL artırdıkları tespit edil-
miştir.

Koşullu değerlemede ise, standart konutun boğaz manzarasına sahip 
olması, fiyatını 11.079 TL artırmıştır. Yeşil alan manzarasına sahip olması 
10.058 TL artırmış olup, bunu 5.002 TL ve 3.610 TL ile kent manzarası ve 
doğal manzara izlemiştir.

Hedonik fiyatlandırmada, bulvar konumlu olması konut fiyatını 4.665 
TL artırırken, cadde konumlu olması 2.527, sokak konumlu olması ise 
2.216 TL artırmıştır.

Koşullu değerlemede ise, bulvar, cadde ve sokak konumlu konutların 
fiyatlarının bu sırayla 8.370, 5.115 ve 3.960 TL miktarlarında aratabileceği 
görülmüştür.

Hastane, okul, sinema-tiyatro, sergi-fuar alanı, konser alanı ve müzeden 
oluşan sosyal donatıların hedonik fiyatlandırma yöntemi kapsamında ko-
nuta sahip olması durumunda konut fiyatına kattıkları ekonomik değerler, 
5.085, 2.355, 1.291, 655, 700, 453 TL’dir. 

Koşullu değerleme yönteminde ise, hastane, okul ve konser alanı, konut 
fiyatlarını 3.143, 1.881 ve 1.604 TL artırımlarla ilk üç sırayı teşkil etmekte-
dirler. Bunları sinema-tiyatro 710 TL, sergi- fuar alanı 649 TL ve müze 354 
TL ile takip etmektedir.

Çevresel niteliklerin her iki yöntemde standart konut fiyatlarına kattık-
ları ortalama ekonomik değerlere bakıldığında HFY’de çevresel niteliklerin 
konut fiyatına 113.420 TL değer kattığı görülmektedir. Bu durum KDY için 
91.905 TL olarak tespit edilmiştir. Varsayıma bağlı olarak ödemeye istekli 
olunan bu miktar, HFY’de dolaylı olarak elde edilen değerle yakın olması 
da ayrıca bu araştırma için önemli bulunmuştur.

Koşullu değerleme kapsamında uygulanan anketin 2. bölümünde yeşil 
alanların konuta olan yakınlıkları doğrultusunda bireylerin ödemeye istek-
li oldukları ekonomik değerlerin değerlendirmesi yapılmıştır.
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Konuta Yakınlıklarına Göre Yeşil Alanların Konut Fiyatlarına 
Faydaları

Koşullu değerleme kapsamında gerçekleştirilen anket verilerine göre 
yeşil alanların konuta yakınlıkları doğrultusunda konut fiyatlarını etkileme 
durumlarını gösterir veriler, her yakınlık için bireyler tarafından uygun gö-
rülen artış ortalamaları alınarak belirtilmiştir. 

Piyasada konut fiyatının belirlenmesinde önemli rolü olan yeşil alanla-
rın yakınlıklara göre konut fiyatına getireceği faydalar ortalama değer ola-
rak aşağıda belirtilmiştir (Şekil 3). 

Bu verilerden hareketle, anket katılımcılarının sahip olmak istedikleri 
konuta, yeşil alanların (mahalle parkı, çocuk oyun alanı, spor alanı ve koru-
luk) yakınlık durumları doğrultusunda, ödemeye istekli oldukları miktar-
lara göre yapılmış ortalama değerlendirmeler aşağıda belirtilmiştir. 

■ Yeşil alanlar için katılımcılar tarafından öngörülen ortalama ödemeye 
isteklilik miktarlarına bakıldığında bütün alt türlerin konuta çok yakın ol-
maları halinde en yüksek ekonomik değere sahip oldukları görülmektedir.

■ Konuta yakınlık mesafesi “yakın” olduğunda ödemeye isteklilik de-
ğerinin (WTP), “çok yakın” olması halinde öngörülen değerin yaklaşık % 
50’sini vermeye istekli oldukları belirlenmiştir.

Şekil 3. Yeşil Alanların Yakınlıklara Göre Konut Fiyatına Kattıkları Ekonomik 
Değerler (WTP)

■ Mesafenin “uzak” derecesine çıkması durumunda ise ödemeye istek-
lilik değerinin konuta “yakın” derecesine göre yine yaklaşık % 50 azaldığı 
görülmüştür.

■ Diğer yakınlığın (çok uzak) yeşil alanların konuta yakınlığında çok 
fazla bir öneme sahip olmadığı, bireylerin ödemeye istekli oldukları eko-
nomik değerlerden anlaşılmaktadır. 
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KDY İçin Uygulanan Anket Çalışmasının Sosyo-Ekonomik 
Yapı ve Hane Karakteristikleri Açısından Değerlendirilmesi

Araştırma alanındaki konut satın almayı düşünen bireylerin demografik 
yapısı cinsiyeti, yaş durumu, medeni durumu, eğitim durumu, gelir durumu 
ve hane halkı özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

 Ankete katılan bireylerin % 74’ü erkek olup, 298 kişiden oluşmaktadır. 
% 26’sı ise kadın olup 102 kişiden oluşmuştur. Ailedeki birey ve çalışan sa-
yılarına göre, ankete katılan bireylerin % 40’ını oluşturan ailelerde ortalama 
2 kişi çalışmakta, % 60’ını oluşturan ailelerde ise, ortalama 3 kişi çalışmak-
tadır.  (Şekil 4).

 
Şekil 4. Ankete Katılan Bireylerin Cinsiyet ve Ailelerindeki Birey ve Çalışan 

Sayısı 

Medeni duruma bakıldığında, ankete katılan 400 bireyden 273’ünün 
evli olduğu, bunun da tüm katılımcıların % 68’ini oluşturduğu, diğer kıs-
mın ise bekar olduğu ve 127 bireyden oluştuğu görülmüştür . Ankete katı-
lanların % 13’ü ilkokul, % 21’i ortaokul, % 45’i lise ve % 21’i ise yüksekokul 
mezunu olduğunu bildirmiştir. Bu yönüyle Çanakkale’ye ait resmi verilerle 
benzerlik gösterdiği görülmektedir (Şekil 5).

 
Şekil 5. Ankete Katılanların Medeni Durumları ve Eğitim Durumları
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Ankete katılan bireylerin % 57’sinin aylık gelirinin 1000-3000 TL ara-
sında olduğu, % 35’inin 3001-5000 TL arasında olduğu, % 7’sinin 5001-
7000 TL arasında olduğu ve son olarak da katılımcıların % 1’ lik dilimini 
oluşturan kesimin aylık gelirinin de 7001 TL den daha fazla olduğu tespit 
edilmiştir. Katılımcıların ailedeki birey sayılarına bakıldığında % 56’sında 
1- 3 arasında birey olduğu, % 43’ünde 4-7 arasında birey olduğu ve % 2’lik 
bölümünde ise, 8 ve üstü bireye sahip olduğu anlaşılmıştır  (Şekil 6).

HFY ve KDY ile İstatistiksel İlişkilerin Belirlenmesi

Çevresel nitelikler ile konut fiyatları arasındaki ilişkilerin istatistiksel 
açıdan değerlendirilmesi, SPSS programı yardımıyla anket verilerine reg-
resyon ve korelasyon analizleri uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Bu şekil-
de işlenen veriler ve değerlendirilmeleri, uygulanan anketlerin farklılığına 
göre hedonik ve koşullu değerlendirme yöntemleri kapsamlarında karşımı-
za çıkmaktadır

 
Şekil 6. Ankete Katılanların Ailedeki Birey ve Aylık Gelir Durumu

HFY ve KDY ile Elde Edilen İstatistiksel İlişkilerin 
Karşılaştırılması

Hedonik fiyatlandırma yöntemi uygulanarak elde edilen istatistiksel ve-
riler, konut fiyatları ile nitelikli bir kentsel çevre arasında pozitif yönde ve 
orta düzeyde bir ilişki olduğunu göstermiştir. Ancak hedonik fiyatlandırma 
yönteminde, bireylerin çevresel mallar açısından tercihleri dolaylı olarak 
belirlendiği için elde edilen verilerin güvenilirliğinin kontrol edilmesine 
ihtiyaç duyulmuş ve bu amaçla da Altunkasa (1999), Hite (2000), Selyu-
tin & Berdnikov (2000)’un önerdiği gibi doğrudan değerlendirme yöntemi 
olan koşullu değerlendirme yöntemi uygulanmıştır. Daha öncede belirtil-
diği gibi bu yöntem kapsamında uygulanan anket aracılığı ile bireylerin 
tercihleri belirlenmiş olup, sağlanan verilerin analiz sonuçlarının, hedonik 
verilerinin analiz sonuçları ile karşılaştırılmasına gidilmiştir. 

Çevresel niteliklerin konut fiyatlarıyla istatistiksel ilişkileri doğrultu-
sunda belirlenen HFY ve KDY’lerine ait regresyon denklemlerinin katsayı-
larına bakıldığında; 
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HFY ve KDY kapsamındaki özgün anket verilerine uygulanan istatis-
tiki analiz sonuçları gereği oluşan regresyon denklemlerindeki katsayılar-
dan bağımsız değişken olarak belirlenen tüm çevresel niteliklerin bağımlı 
değişken konut fiyatını olumlu etkilediği sonucuna varılmıştır. Bu da gös-
termektedir ki, dolaylı ölçme tekniğine dayanan HFY ile alınan sonuçlar 
doğrudan ölçme tekniğine dayanan KDY sonuçları ile yüksek oranda ör-
tüştüğü görülmüştür. (Çizelge 3). 

Bunun yanında her iki yöntemin de analiz sonucunda elde edilen 
değişkenler arasındaki istatistiksel ilişkilerin göstergesi durumunda olan 
korelasyon katsayılarına bakıldığında aşağıdaki yorumu yapmak olasıdır 
(Çizelge 4).

Çevresel 
Nitelikler

HFY-Model 
Katsayıları

HFY-
Anlamlılık 

Düzeyi

KDY-Model 
Katsayıları

KDY-
Anlamlılık 

Düzeyi

Model  
Standardized 
Coe�icients Sig.

Standardized 
Coe�icients Sig.

  B
Upper 
Bound B

 Upper 
Bound

1 (Constant) 18071,998 ,000 192,265 ,149
 MAHALLE PARKI 1,983 ,000 ,998 ,000
 ÇOCUK OYUN 

ALANI 2,824 ,000 ,997 ,000

 SPOR ALANI 3,890 ,000 ,998 ,000
 KORULUK 1,986 ,259 1,004 ,000
 BOGAZ MANZARASI 1,949 ,000 1,001 ,000
 YESIL ALAN 

MANZARASI 1,828 ,000 ,995 ,000

 KENT MANZARASI ,953 ,294 ,983 ,000
 DOGAL ALAN 

MANZARASI 3,684 ,001 1,011 ,000

 BULVAR 2,052 ,000 ,999 ,000
 CADDE 1,717 ,014 1,012 ,000
 SOKAK 1,864 ,000 ,986 ,000
 HASTANE 2,175 ,004 1,017 ,000
 OKUL 3,912 ,179 1,134 ,000
 KONSER ALANI ,550 ,934 1,419 ,000
 SINEMA TIYATRO 2,220 ,744 1,532 ,000
 MUZE 3,381 ,470 1,924 ,000

a  Dependent Variable: FIYAT FARKI
Çizelge 3. HFY ve KDY Kapsamında, Anket Verilerine Uygulanan Regresyon 
ve Korelasyon Analizlerine Göre Regresyon Denklemlerinin Sabit Sayıları ve 

Katsayıları
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■ Hedonik fiyatlandırma kapsamında, manzara grubunda, konut fiya-
tıyla ilişki dereceleri fazladan aza doğru dikkate alındığında yeşil alan man-
zarası, boğaz manzarası, kent manzarası  ve doğal alan manzarası şeklinde 
sıralanabilir. Koşullu değerlendirme kapsamında ise tüm manzara türleri-
nin konut fiyatı ile ilişki derecelerinin orta kuvvette olduğu sonucuna va-
rılmıştır.

■ HFY’ de konutun bulunduğu konumun konut fiyatını etkileme dere-
celerine bakıldığında, bulvar üzerinde olması ilk sırada yer almakta, bunu 
cadde ve sokak üzerinde olması izlemektedir. KDY ‘de ise, konutun bul-
var üzerinde olması ile konut fiyatı arasındaki ilişkinin kuvvetli olduğu 
görülmektedir. Ancak, konutun sokak üzerinde olmasının konut fiyatı ile 
ilişkisinin cadde üzerinde olması ile olan ilişkisine nispetle daha kuvvetli 
olmasını cadde üzerinde yaşanan ve istenmeyen olaylara tanık olunması ile 
ilişkilendirebiliriz.

Pearson Correlation

Çevresel Nitelikler
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KDY
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FIYAT FARKI 1,000 FIYAT FARKI 1,000

MAHALLE PARKI ,372 MAHALLE PARKI ,582
ÇOCUK OYUN 
ALANI ,522 ÇOCUK OYUN 

ALANI ,572

SPOR ALANI ,558 SPOR ALANI ,556

KORULUK ,147 KORULUK ,395
BOGAZ_
MANZARASI ,451 BOGAZ 

MANZARASI ,535

YESIL ALAN 
MANZARASI ,525 YESIL ALAN 

MANZARASI ,520

KENT 
MANZARASI ,385 KENT 

MANZARASI ,467

DOGAL ALAN 
MANZARASI ,343 DOGAL ALAN 

MANZARASI ,420

BULVAR ,366 BULVAR ,518
CADDE ,349 CADDE ,389
SOKAK ,241 SOKAK ,412
HASTANE ,214 HASTANE ,377
OKUL ,215 OKUL ,293
KONSER ALANI ,255 KONSER ALANI ,380
SINEMA TIYATRO ,169 SINEMA TIYATRO ,378
MUZE ,234 MUZE ,294

Çizelge 4. Uygulanan Analizlerin Hedonik ve Koşullu Fiyatlara Ait Korelasyon 
Katsayıları, Varyans ve Anlamlılık Düzeyi Değerlerinin Karşılaştırılması
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■ Korelasyon katsayılarına göre, hedonik fiyatlandırma kapsamında, ko-
nut fiyatı ile ilişkinin önemi doğrultusunda konser alanı ve müzenin öne 
çıktığını, diğer donatıların daha az önemli olduğunu görmekteyiz. KDY’de 
ise hastane, konser alanı ve sinema-tiyatro donatılarının illişkilerinin önemli 
okul ve müzenin nispeten daha az önemli oldukları ortaya çıkmaktadır. 

■ Varyans (R²) değerlerine göre; hedonik fiyatlandırma sonucunda R² 
değeri 0,847,  koşullu değerlendirme sonucunda ise R² değeri 0,999 bu-
lunduğundan, her iki yöntem sonucunda elde edilen modellerin yüksek 
derecede açıklanabilir olduğu (HFY de % 85; KDY’de % 99) ve bağımsız 
değişkenlerinin katsayolarının  0 (sıfır) olamayacağı anlaşılmaktadır.

■ Araştırmanın HFY ve KDY kapsamında, Anova genel anlamlılık 
düzeyinin (P < 0,01) bulunması, regresyon analizinin bu araştırma için 
önemli olduğu anlamına taşımaktadır. 

Genel olarak, ekonometrik model sonuçları teorik ve iktisadi beklentileri 
karşılamıştır. Yani diğer bir deyişle katsayı tahminleri gerek konut fiyatı ge-
rekse çevresel nitelikler açısından anlamlı çıkmıştır. Dolayısıyla, bu araştır-
mada uygulanan HFY ile elde edilen değerlerin, KDY ile elde edilen değerler-
le örtüşmesi, biribirini teyid etmesi açısından oldukça önemli bulunmuştur.

Mesafelere Göre Yeşil Alanların, Konut Fiyatı İle Arasındaki 
İstatistiksel İlişkinin Analiz Sonuçları 

Yakınlıklarına göre yeşil alanların, konuta fiyatı ile arasındaki istatistiksel 
ilişkiyi ortaya koyan regresyon denklemi aşağıda verilmiştir. 

KD kapsamında, yakınlıklara göre (çok yakın, yakın, uzak, çok uzak) 
yeşil alanların, konut fiyatı ile aralarındaki istatistiksel ilişkinin belirlenme-
si amacıyla yapılan regresyon ve korelasyon analiz sonuçları aşağıda veril-
miştir. (Çizelge 5). 

Regresyon 
Denklemi

MP Y=4457.145+1.096X1(çokyakın)+2.285X2(yakın)+4.009X3(uzak)+6.016X4(çokuzak)

ÇOA Y=4457.145+2.970X1(çokyakın)+2.793X2(yakın)+4.248X3(uzak)+4.993X4(çokuzak)

SA Y=4457.145+1.984X1(çokyakın)+4.699X2(yakın)+4.677X3(uzak)+2.925X4(çokuzak)

KO Y=4457.145+2.115X1(çokyakın)+4.977X2(yakın)+11.736X3(uzak)+10.999X4(çokuzak)

Çizelge 5. Yeşil Alanların Konut Fiyatı İle İlişkilerini Gösteren Regresyon 
Denklemi

Regresyon denkleminin sabit sayısı ve katsayılarına bakıldığında  ba-
ğımlı değişken “konut fiyat farkı” üzerinde tüm bağımsız değişkenlerin po-
zitif yönde etkili olduğu görülmüştür. Yani araştırma alanı için geçerli tüm 
yeşil alan türleri bağımlı değişken olan konut fiyat farkını olumlu yönde 
etkilemektedir ki bu da bu analiz için istenen bir durumdur (Çizelge 6). 
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Yeşil alanların konuta olan yakınlıklarına göre yapılmış regresyon ve ko-
relasyon analizleri doğrultusunda bağımlı değişken “konut fiyat farkı”  ile 
bağımsız değişken olan yeşil alanların “çok yakın”, “yakın” ve “uzak” olma 
durumları arasındaki korelasyon katsayılarınabakıldığınd orta derecede 
kuvvetli bir ilişkiden söz edilebilir.

Çok uzak mesafedeki yakınlığın tüm yeşil alan türlerinde bağımlı değiş-
ken ile aralarındaki ilişkinin önem derecesinin zayıf olduğundan söz edi-
lebilir. Koruluk alanının korelasyon katsayısına bakıldığında yakın olma-
sının konut fiyatı ile diğerlerine oranla daha kuvvetli bir ilişkisinin olduğu 
görülmektedir. Çok yakın, uzak ve çok uzak olması durumları ise, konut 
fiyatı ile yaklaşık birbirine eşit derecede ilişkiye sahiptirler. 

Korelasyon (genel) (R) değeri +1’e yakın olduğundan bağımlı değişken 
ve bağımsız değişkenler arasında kuvvetli bir ilişki vardır.

Yeşil Alanların Konut Fiyat Farkı ile Aralarındaki İstatistiksel İlişkiye Ait Korelasyon 
katsayıları
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Varyans (R-Square) .967

Korelasyon Genel (R)  .983

 Significant Level (Anova) .000 (P<0,01)

MP: Mahalle Parkı, ÇOA: Çocuk Oyun: Alanı SA: Spor Alanı, KO: Koruluk.
A  Predictors: (Constant), Ko Çok Uzak, Çoa Yakın, Sa Çok Uzak, Mp Çok Yakın, Sa Çok Yakın, 

Mp Çok Uzak, Sa Uzak, Çoa Çok Uzak, Mp Yakın, Ko Çok Yakın, Mp Uzak, Ko Uzak, Çoa Uzak, Ko 
Yakın, Sa Yakın, Çoa Çok Yakın. B  Dependent Variable: Fıyat Farkı

Çizelge 6. Yeşil Alanların Standart Konut Fiyatına Çok Yakın, Yakın, Uzak ve Çok 
Uzak Mesafelerde Olmaları Arasındaki İlişkileri Gösteren Korelasyon Katsayıları

Varyans (R²) değerinin yüksek çıkması, analizin modeli yüksek dere-
cede açıklayabildiğini ve bağımsız değişkenlerin katsayılarının 0 (sıfır) 
olamayacağını göstermektedir. Anlamlılık düzeyi (genel) P < 0,01 olması 
Hₒ hipotezinin (bağımlı değişken, bağımsız değişkenler tarafından olum-
suz etkilenmektedir) reddedildiği anlamına gelmektedir ki bu da bağımsız 
değişkenlerin bağımlı değişkeni pozitif yönde etkilediği anlamına gelmek-
tedir. Dolayısıyla modelin regresyon için önemli olduğu sonucuna varıl-
mıştır (Çizelge 6).
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SONUÇLAR ve ÖNERİLER

İnsan, çevre ve kent olgularının aralarındaki ilişki ve etkileşimleri düşü-
nüldüğünde, Çanakkale kent yapısının, sağlıklı bir kentleşme potansiyeline 
sahip olduğunu söylemek zordur. Bunun göstergeleri arasında kişi başına 
düşen yeşil alan miktarlarının az olması söylenebilir.

Kent insanının yaşam standartlarının artması noktasında, Çanakka-
le’nin potansiyel yeşil alan kullanımlarının çok yönlü ele alınıp değerlen-
dirilmesi ve yasal ölçütler doğrultusunda ihtiyaca cevap vermesi kaçınıl-
mazdır.

Kamu yararının sağlanması noktasında, serbest mal olarak da ifade edi-
len çevresel malların ekonomik değerlerinin belirlenmesi üzerine yapılacak 
çalışmalar adına, Çanakkale’deki söz konusu yapılanmanın bu çalışmayı 
zorunlu hale getirdiğinden bahsedilebilir.

Bu çalışmayla, çevresel niteliklerin toplumsal getirilerinin, peyzaj mi-
marlığı çalışmaları kapsamında çevresel yatırımlarda değerlendirilmesiyle 
araştırma alanındaki yeşil alan miktarlarının artması ve buna bağlı olarak 
da kent insanının yaşam standartlarının yükselmesi sağlanmış olacaktır.

Yeşil alanlar, manzara, konum ve sosyal donatı alanları gibi kent insanı-
na kaliteli yaşam sunan, piyasada net olarak temsil edilemeyen ve serbest 
mal olarak tüketilen çevresel niteliklerin, bu araştırmada parasal olarak de-
ğerlendirilmesi, dış ülkelerde yoğun olarak kullanılan HFYve KDY kullanı-
larak yapılmıştır. 

HFY’de öncelikle Çanakkale ilinde faaliyet gösteren 20 emlak müşaviri-
ne, her birine 10’ar olmak üzere toplamda 200 anket uygulanarak standart 
konut tipinin çevresel niteliklerin tümünden yoksun taban fiyatları elde 
edilmiştir. İkinci aşamada, çevresel niteliklerin birbirinden bağımsız olarak 
konut fiyatlarına ilaveten getirdikleri parasal değerler belirlenerek konutun 
çevresel niteliklerin tümüne sahipken alabileceği maksimum fiyatlar tespit 
edilmiştir.

KDY kapsamındaki anket uygulamasında öncelikli önem taşıyan örnek-
lem büyüklüğü (hane birimi sayısı), İstatistiksel olarak nüfusu 100.000’in 
üzerinde olan yerleşimler için % 5 hata payıyla temsil edilen 400 anket sa-
yısına göre belirlenmiştir. Geniş bir kitlenin sorgulanması ile anketin güve-
nilirliğinin artması düşünüldüğünden 400 bireye (haneye) anket uygulan-
mıştır. Anket uygulaması yüz yüze görüşme yoluyla yapılmıştır.
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	Öncelikle çevresel niteliklerin konut fiyatlarına kattıkları eko-
nomik değerler ve

	Çevresel niteliklerin konut fiyatı üzerine etkilerini ifade eden 
anket verilerine uygulanan regresyon ve korelasyon analiz so-
nuçları ele alınmış,

	Araştırma yöntemleri kapsamında bu sonuçların karşılaştırma-
lı değerlendirmeleri yapılarak genel anlamda ve Çanakkale ken-
ti için kısa, orta ve uzun vadede sistematik öneriler getirilmeye 
çalışılmıştır.

FAYDALAR

HFY ve KDY Kapsamında Çevresel Niteliklerin Faydalarının 
Karşılaştırılması 

Yeşil alan, manzara, konum ve sosyal donatı özellerinde çevresel nite-
liklerin konut fiyatına katkıları HFY’nde 113.420 TL KDY’nde ise 91.905 
TL olarak belirlenmiştir. Buradan, faydaların birbirine yakın olması her iki 
yöntemin birbirini destekler nitelikte olmasını sağlamıştır. Bu da araştırma 
için önemli bulunmuştur.

Konuta Yakınlıklarına Göre Yeşil Alanların Konut Fiyatına 
Sağladıkları Faydalar

Şekil 6’de de görüldüğü gibi konut fiyatları yeşil alanların konuta çok ya-
kın olması durumunda konut fiyatlarını artırması yönünde etkili oldukları 
tespit edilmiştir.

Şekil 6. Yeşil Alanların Konuta Yakınlığına Göre Kullanıcıların Ödemeye 
İsteklilik Miktarları
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HFY ve KDY Kapsamında Elde Edilen Anket Verilerine 
Uygulanan Regresyon Analizi Sonuçlarının Karşılaştırılması

Çizelge 7 ve 8’e bakıldığında HFY ve KDY verilerine uygulanan regres-
yon denklemleri kapsamında şu yorumları yapmak olasıdır. 

Regresyon denklemlerinde (modellerinde), sabit katsayılar, HFY’nde 
18071,998, KDY’nde ise, 192,265 olarak bulunmuştur. Bu durum, bağımsız 
değişkenlerin tümünün 0 olması durumunda konutun alacağı fiyatı ifade 
etmektedir. Ayrıca bu değişkenlerin katsayılarının da sıfır olma ihtimalinin 
olmadığını da göstermektedir. Katsayı oranları nispetinde de konut fiyatına 
pozitif yönde etkili oldukları anlamına gelmektedir.

Sonuç olarak, yukarıdaki matematiksel modellerden, katsayılara göre, 
“yeşil alanlar, manzara, konum ve sosyal donatılar” ile konut fiyat farkı (ba-
ğımlı değişken) arasındaki ilişkinin önemli olduğu sonucuna varılabilir. 

Korelasyon Katsayılarına Göre Kullanılan Yöntemlerin 
Karşılaştırılması

Korelasyon katsayıları, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki iliş-
kinin derecesini ifade etmektedir. Şekil 7’dan da çevresel niteliklerin alt 
kategorilerine ait katsayıların 0 (sıfır) olmadığı görülmektedir. Korelasyon 
katsayılarına göre; her iki yöntemde de tüm çevresel niteliklerin alt katego-
rileri kapsamında konut fiyatı ile aralarındaki ilişki, pozitif yönde ve genel 
anlamda orta derecededir. Şekil 9’daki HFY ve KDY eğri çizgilerinin 0-1 
aralığının orta düzeyinde yoğunlaşmış olması da bunun açık bir gösterge-
sidir.

 Anlamlılık düzeyinin (significant level) P<0,01 çıkması; bağımlı değiş-
ken (fiyat farkı) ile bağımsız değişkenler (yeşil alanlar, manzara, konum ve 
sosyal donatılar) arasındaki ilişkinin % 1 anlamlılık düzeyine göre önemli 
bulunduğunu ifade etmektedir.

Regresyon Denklemi (HFY)
 

(Y=a+bx1+cx2+dx3+ex4)…….

Y=18071,998+1,983X1(Mahalle Parkı)+2,824X2(Çocuk Oy. Alanı)+3,890X3(Spor Alanı) 
+1,986X4(Koruluk)+1,949X1(Boğaz M.)+1,828X2(Yeşil Alan.M)+ 0,953X3(Kent M.)+3,684X4(Doğal A. M.)

+2,052X1(Bulvar)+1,717X2(Cadde)+1,864X3(Sokak)+2,175X1(Hastane)+3,912X2(Okul)+0,550X3(Konser 

Alanı)+2,220X4(Sinema-Tiyatro)+3,381X5(Müze)

Çizelge 7. HFY’nde bağımsız değişkenlerin (çevresel nitelikler) bağımlı değişken 
ile ilişkilerini gösteren regresyon denklemi (Model katsayıları) 
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Varyans (R ve R2 ) değerlerinin yine her iki yöntemde de 1’e yakın çık-
ması bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranlarını ifade 
etmektedir ki bu da analizin yaklaşık tamamına yakın bir kısmını açıkla-
dığını göstermektedir. İstatistiki anlamda elde edilen bu sonuçlar, doğrusal 
regresyon analizinin bu çalışma açısından önemini teyit etmesi bakımın-
dan çok önemli bulunmuştur.

Regresyon Denklemi (KDY)

 (Y=a+bx1+cx2+dx3+ex4)…….

Y=192,265+0,998X1(Mahalle Parkı)+0,997X2(Çocuk Oy. Alanı)+0,998X3(Spor Alanı) 
+1,004X4(Koruluk)+1,001X1(Boğaz M.)+0,995X2(Yeşil Alan.M)+ 0,983X3(Kent M.)+1,011X4(Doğal A. M.)

+0,999X1(Bulvar)+1,012X2(Cadde)+0,986X3(Sokak)+1,017X1(Hastane)+1,134X2(Okul)+1,419X3(Konser 

Alanı)+1,532X4(Sinema-Tiyatro)+1,924X5(Müze)

Çizelge 8. KDY’nde bağımsız değişkenlerin (çevresel nitelikler) bağımlı değişken 
ile ilişkilerini gösteren regresyon denklemi (Model katsayıları)

Araştırmadan elde edilen bulgularla bir karşılaştırma yapabilmek 
amacıyla Türkiye’de ve yurt dışında HFY ve KDY kullanılarak gerçekleştirilen 
bazı araştırmaların sonuçları aşağıda verilmiştir.

Luttik (2000), çevre ile konut fiyatları arasındaki ilişkiyi hedonik 
fiyatlandırma yönteminden yararlanarak incelemiş, çevresel niteliklerle 
konut değişkenleri arasındaki mesafe ilişkilerine bakarak konut fiyatlarında, 
bu iki değişken arasında etkin bir ters orantı olduğu sonucuna varmıştır. 
Yani çevresel niteliklerin konuta olan mesafelerinin az olması konut 
fiyatlarının nispi olarak daha çok artmasını sağlamıştır. 

Şekil 7. HFY ve KDY Analizlerinin Sonuç Verilerinden Korelasyon Katsayılarının 
Karşılaştırılması Eğrileri
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Tajima (2002), ABD/Boston’da ulaşım ağı projesi kapsamında konut fi-
yatları ile çevresel faktörler arasındaki ilişkiyi hedonik fiyatlandırma yönte-
mi kapsamında yer alan regresyon ve korelasyon analizleri ile ortaya çıkar-
maya çalışmıştır. Proje kapsamında oluşturulacak parkların konut değerini 
252 milyon ABD Doları (fayda) artıracağını, bu parkları inşa etmenin top-
lam maliyetinin 20- 40 milyon ABD Doları olduğunu belirtmiştir.

Alkan & Uslu (2016), Mersin kenti Yenişehir ilçe merkezinde yaptıkları 
çalışmada aktif yeşil alanların konut fiyatları üzerindeki etkilerini araştır-
mışlardır. HFY ve KDY’lerini kullandıkları çalışmada faydalar ve istatistik-
sel ilişkiler bakımından birbirlerini destekler sonuçlara ulaşmışlardır. 

Ayvaz (2002), İzmir kentsel alanındaki konut fiyatlarını, konutun içsel 
ve dışsal karakterizasyonları ile olası bağlantılarını incelemiştir. Hedonik 
fiyatlandırma yöntemini kullandığı çalışmasında gerek konutun özellik-
lerinin gerekse dışsal faktörlerin konut fiyatını önemli ölçüde etkilediğini 
ortaya çıkarmıştır. Çalışmada, konutun içsel faktörlerine yer verilmesi, bu 
çalışmayla örtüşmeyen bölümü oluşturmaktadır.

Çanakkale’nin kentsel çevre kalitesini ve projeksiyonunu etkileyebilme 
olasılığı olan bu çalışmanın ışığı altında aşağıda uygulanabilir önerilere yer 
verilmiştir:

❖Kent genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı ve kullanımları 
için daha fazla yatırım yapılabilmesi, kamu yatırımlarının ekonomik değer-
lenmesine yönelik karar verme sürecinde, vergi politikaları kapsamında, 
emlak vergilerinin değer belirlemesinde ve rant artışlarının kamuya geri 
dönüşünün sağlanmasında etkili bir araç olarak önemli bir rol oynayabi-
lecektir.

❖Bu sonuçlara göre, çevresel niteliklere ekonomik bir değer verilerek 
piyasa fiyat sistemi içerisinde temsil edilebileceği ve piyasa dışı mal ve hiz-
metlere ilişkin parasal değerlendirmelerin çevreyi iyileştirmeye yönelik ya-
tırım projelerinde uygulanabilecektir.

❖Ülkemizde emlak sektörünün, birey inisiyatifinden uzak, iş, görev, 
yetki, sorumluluk ve başlıca kurallar bütünlüğünde organize edilmesi (ku-
rumsallaşması) ile çevresel niteliklerin etkilerine yönelik yapılacak analiz 
çalışmalarında kullanılacak daha sağlıklı verilere ulaşılabilmesinde etkili 
olabilecektir. 

❖Yerel yönetimlerce, emlak satış fiyatlarının elde edilebileceği veri 
bankasının oluşturulmasında, Coğrafi Bilgi Sistemi veri bankası oluşturu-
larak kamuya açık park, çocuk oyun alanı, spor alanı gibi farklı özellikteki 
açık alanlar ve bunların büyüklüğü, konuta olan mesafesi gibi bilgilere ula-
şılabilmesi sağlanabilecektir.
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❖ Çevre mallarının tam kamusal mal durumunda olması halinde, bun-
ların değerini fiyat değil vergi ya da harçlarla belirlemek ve maliyetlere da-
hil etmek mümkün olabilir. İkame fiyatların bilinmesi, verilecek ekonomik 
kararlarda çevresel maliyetlerin de göz önünde bulundurulmasına olanak 
sağlayacak ve ekonomistlerin kararlarında çevresel etkenleri dışsallık ola-
rak nitelendirilmesi olasılığını ortadan kaldırabilecektir.

❖Bu çalışma, ayrıca, iktisat bilimi ve gayrimenkul/emlak sektörleri için 
veri teşkil etmesi, fiziksel çevre faktörlerinin ekonomik değerlerini tartış-
maya açması bakımından da önemli olabilecek, ilerde yapılacak hedonik 
ve koşullu analiz ile emlak piyasası çalışmalarına örnek teşkil edebilecektir. 
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KENT İÇİ SU KAYNAKLARININ REKREASYONEL AMAÇLI 
KULLANIMI: TEKİRDAĞ/ ÇERKEZKÖY PINARÇA DERESİ 

REKREASYON PROJESİ

RECREATIONAL USAGE OF URBAN WATER RESOURCES: 
PINARÇA STREAM RECREATION PROJECT, ÇERKEZKÖY/

TEKİRDAĞ

Nilüfer KART AKTAŞ1

ÖZET

Değişen ekonomik ve sosyal koşullar ile kentlerdeki hızlı ve ani büyümeler, 
düzenli ve huzurlu kent ortamlarının, karmaşık, sağlıksız ve bozulmuş kentsel 
mekanlara dönüşmesine neden olmuştur. Dönüşen bu kentlerde en çok zararı 
da doğal kaynaklar görmektedir. Kent içerisinde kalan su kaynakları, orman 
kaynakları ve fauna yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Yaşam 
kalitesi yüksek, yaşanılabilir şehirler için doğal kaynaklar en önemli unsurlardır. 
Bu nedenle mevcut doğal kaynakların kentsel mekân içerisinde etkin bir şekilde 
korunarak kullanılması gerekmektedir. Ancak bu şekilde kentsel yaşam için son 
derece önemli olan, kent halkına kentsel alanlarda nefes alabileceği, ruhsal ve 
bedensel anlamda dinlenebileceği alanlar kazandırılabilecektir.

Bu çalışma kapsamında kent içerisindeki su kaynaklarından derelerin önemi 
ortaya konularak Çerkezköy Pınarça Deresi ve çevresi örneğinde, kentsel mekan 
içerisinde sağlıksız şekilde bulunan derelerin, kente yeniden kazandırılmasına 
yönelik fiziksel ve işlevsel sorunlar ortaya konularak, mevcut yasal statü dikkate 
alınarak çözüm önerileri getirilmiştir.

Çalışmanın yöntemi; gözlem, veri toplama, analiz ve değerlendirme 
aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalar; mevcut durumu saptamaya yönelik veri 
toplama (sörvey ve literatür çalışmaları), yasal mevzuat, avan proje ve uygulama 
projesinden oluşmaktadır.

Çalışma sonucunda kent içi derelerin sağlıklı bir şekilde kentsel mekan içinde 
yer almasının rekreasyonel aktivitelere olanak sağlaması yani işlevselliğin yanında 
kentsel mekana estetik, görsel zenginlik, kalite kattığı belirlenmiştir Böylelikle hem 
kent halkı doğal kaynaklardan faydalanmış hem de doğal kaynakların korunması 
sağlanmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel peyzaj, kentsel rekreasyon, kent içi doğal 
kaynaklar, Pınarça Deresi

1    Assist. Prof. Dr. Istanbul University Faculty of Forestry Division of Landscape 
Architecture Department of Landscape Planning and Design niluferk@istanbul.
edu.tr
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ABSTRACT

Rapid and sudden growth in cities with changing economic and social 
conditions has resulted in the transformation of well-arranged and peaceful urban 
environments into complex, unhealthy and degraded urban spaces. In these 
transforming cities, natural resources are the most damaged. �e water resources, 
forest resources and fauna in the city are facing the danger of destruction. Natural 
resources are the most important elements of livable cities and high quality of life. 
For this reason, it is necessary to use existing natural resources e�ectively in urban 
spaces. In this way, it will be possible to acquire areas to breathe and rest spiritually 
and bodily for the people who are living in cities.

Within the scope of this study, the importance of the water resources in the 
city was put forward and the physical and functional problems related to the 
rehabilitation of the unhealthy buildings in Çerkezköy Pınarca Stream and 
surrounding area in the urban space were put forward and solutions were suggested 
taking into account the existing legal status.

�e method of the study consists of observation, data collection, analysis 
and evaluation steps. �ese steps are; collection of data to determine the current 
situation (surveys and literature studies), legal regulations, preliminary project and 
application projects (structural, plantation, irrigation, lighting and visualization 
projects).

As a result of the study, it is determined that providing a healthy space to 
urban streams enables recreational activities, that is to say, it adds functionality, 
aesthetics, visual richness and quality to the urban spaces. �us, the people who 
are living in cities will benefit from natural resources and natural resources will be 
protected in the same time.

Keywords: Urban landscape, urban recreation, urban natural resources, 
Pınarça Stream.

1. GİRİŞ

Endüstrileşmenin kentlere getirdiği hızlı nüfus artışı, yanlış alan kulla-
nım kararları, tabiatın tahrip edilmesi, kaynakların aşırı ve yanlış kullanıl-
ması, bilinçsiz toprak ve su kullanımı, yeşil alanların yok edilmesi telafisi 
çok zor çevre sorunları yaratmıştır. 19. yy’dan sonra endüstriyel ve teknolo-
jik alandaki gelişmelerin ortaya çıkarmış olduğu plansız ve sağlıksız kent-
leşme insanların fiziksel, ruhsal ve sosyo-kültürel yönden pek çok sorunu 
da beraberinde getirmektedir (Karahan ve Orhan, 2013). 

Kentlerin sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve yenilenmesi ancak kent içi 
doğal kaynakların korunması ve bu kaynaklara verilen tahribatın en aza 
indirgenmesi ile sağlanabilmektedir. Sürdürülebilir kentleşme, kent ekosis-
temine zarar vermeden gerçekleştirilmelidir. 
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Kentsel ve kırsal mekanlarda hidrolojik bir yapının bulunması, o alan-
da peyzajın oluşmasında önemli katkılar sağlar (Sağlık ve ark.,2012). Kent 
içi su kaynaklarının kent ekolojisine olan katkılarının yanında kentlinin 
rekreasyonel ihtiyaçlarının karşılanmasında da oldukça önemli rolü vardır. 
Dolayısı ile bu alanlar, kent içi açık ve yeşil alan sistemi açısından en büyük 
potansiyeli oluşturacak alanlardır.

Kentlerde hızla artan nüfus ve plansız ve sağlıksız kentleşme hareketleri 
doğal alanlara yoğun baskılar yaratmaktadır. İstanbul, Kırklareli, Edirne ve 
Çanakkale’ye sınır olan Tekirdağ kenti hızlı bir nüfus artışı ve beraberinde ya-
pılaşma baskısı altındadır. Tekirdağ İli’nin en kalabalık 3. ilçesi olan Çerkez-
köy İlçesi de aynı şekilde nüfus artışı ve yapılaşma baskısı ile karşı karşıyadır. 

Bu çalışma ile Çerkezköy için önemli bir doğal kaynak olan Pınarça De-
resi’nin ıslah sonrası, çevresi için hazırlanan peyzaj projesi aşamaları ile de-
ğerlendirilmiştir. Yüksek rekreasyon potansiyeline sahip olan alanın tasarı-
mında kullanıcı istek ve ihtiyaçları ve ekolojik prensipler temel alınmıştır.

2. Materyal ve Yöntem 

Çerkezköy, Marmara bölgesinde bulunan Tekirdağ İli’nin bir ilçesidir. 
Çerkezköy ilçesi, Tekirdağ’ın Kapaklı, Ergene ve Çorlu ilçeleriyle birlikte 
İstanbul’un Silivri ve Çatalca ilçeleriyle de komşudur (Url 1) (Şekil 1). Tür-
kiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 
Sonuçlarına göre 157. 931 nüfuslu Çerkezköy İlçesi Tekirdağ İli’nin en ka-
labalık ilçelerinden birisidir.

Şekil 1.Çerkezköy İlçesi konum haritası (Url 1)
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Çalışma alanı olan Pınarça Deresi, Çerkezköy İlçesi’nin içinden geçen 
ve ilçe için oldukça önemli bir su kaynağıdır. Kör Dere olarak da bilinen 
Pınarça Deresi, yaklaşık 1800m uzunluğunda olup 2016 yılında Çerkezköy 
Belediyesi tarafından ıslah edilmiştir (Şekil 2).

Şekil 2. Çerkezköy İlçesi içerisinden geçen Pınarça Deresi

Kör dere olarak da adlandırılan Pınarça Deresi ve çevresini içine alan 
proje alanı toplam 53 hektar büyüklüğünde olup 20 dönümü dere ve 33 
dönümü ise peyzaj proje alanından oluşmaktadır.

Çalışmanın yöntemi; gözlem, veri toplama, analiz ve değerlendirme ve 
planlama ve tasarım aşamalarından oluşmaktadır. Bu kapsamda mevcut 
durumu saptamaya yönelik veri toplama (plan kote ve halihazır haritaların 
hazırlanması, zemin etüdü, sörvey ve literatür araştırmaları) çalışması ya-
pılmış, alana ilişkin sorunlar tespit edilmiştir. 

Yapılan etüd ve değerlendirmeler sonucu 2 adet alternatif avan proje 
hazırlanarak Çerkezköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerine 
sunulmuş, görüş ve önerileri istenmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde 
yetkililer tarafından bölgenin eksiklikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 
içlerinden biri seçilerek uygulama projeleri aşamasına geçilmiştir. 

Uygulama projeleri (yapısal, bitkisel, sulama, aydınlatma) ve detay pro-
jeleri yapılarak, alan modellemesi, keşif metraj ve yaklaşık maliyet hazır-
lanmıştır. Projelerin çiziminde Autodesk AutoCAD 2014, modellemesinde 
ise Lumion 8.3 programları kullanılmıştır.
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3. BULGULAR

Çalışmada, Çerkezköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tara-
fından yaptırılan Çerkezköy Pınarça Deresi Peyzaj Projesi’nin hazırlanma 
amacı ve süreçleri anlatılmıştır. 

3.1. Amaç ve Sorunları Belirleme

Projenin amacı son derece kötü koşullarda bulunan Pınarça Deresi ve 
çevresinin durumunun iyileştirilerek Çerkezköy İlçesine rekreasyon alanı 
oluşturmaktır. Pınarça Deresi, yağmurlarda taşan, çöp yığını ve kötü koku-
suyla Çerkezköy halkına sıkıntı yaratan bir dere niteliğindedir. Yapılan ıslah 
çalışması ile bu sorunlar giderilmiş ancak kötü görünümü ve işlevsiz ve nite-
liksiz alanları ile ilçe için hala bir problem teşkil etmektedir (Şekil 3, Şekil 4).

Şekil 3. Pınarça Deresi mevcut durum
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Şekil 4. Pınarça Deresi mevcut durum

Bu kapsamda yapılan peyzaj projesi ile alanın kullanıcıların rekreasyo-
nel ihtiyaçlarının giderilmesi, ilçenin estetik ve kültürel yönden değerinin 
artması ve aynı zamanda doğal su kaynaklarının da doğası bozulmadan 
korunarak kullanılması hede�enmiştir.

3.2. Mevcut Durumu Saptamaya Yönelik Veri Toplama (Sörvey 
ve Literatür Çalışmaları)

Bu aşamada alanla ilgili çevresel verilere ulaşılmıştır. Alanda gözlem ve 
ölçümler yapılmış, fotoğraf çekilmiş, yetkili kişiler ve alanı kullanan kentli 
ile görüşülmüştür. Halihazır harita ve plan kote hazırlanmış ve zemin 
etüdleri yaptırılmıştır. 

Elde edilen halihazır harita ve plan kote çakıştırılarak alana ilişkin vazi-
yet planı oluşturulmuştur. Tüm veriler, vaziyet planı üzerine işlenerek sör-
vey pa�ası hazırlanmıştır. 

3.3. Avan Proje
Yapılan çalışmalar, analizler, işverenin istekleri, kullanıcıların beklenti-

leri, alanın ve çevresinin özellikleri de dikkate alınarak avan proje hazırlan-
mıştır. Avan projede yer verilen kullanımlar şunlardır:

•	 Sirkülasyon alanları (Yürüyüş ve gezinti yolları, bisiklet yolu, koşu yolu)

•	 Otoparklar, bisiklet parkları

•	 Dinlenme/oturma alanları
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•	 Çocuk oyun alanları

•	 Piknik alanı

•	 Spor alanları (Futbol, basketbol, üç pota basket, masa tenisi, fitness alanları)

3.4. Uygulama Projeleri ve Altyapı Projeleri 
Uygulama projeleri, yapısal ve bitkisel tasarım, detay, aydınlatma ve 

sulama projeleri ile altyapı projelerinden (elektrik ve drenaj) projelerinden 
oluşmaktadır. Projede 10.778 m2 sert zeminlere (yollar, dinlenme alanları, 
spor alanları vb.) ve 22.222 m2  yeşil alana ayrılmıştır. Bitkilendirme 
projesi özellikle sürdürülebilirlik esas alınarak yöreye özgü türler seçilerek 
tasarlanmıştır. Yapraklı ağaçların çoğunlukla tercih edildiği alanda, 
doğanın tüm mevsimlerdeki değişiminin yaşatılması amaçlanmıştır. Bu 
nedenle ilkbahar ve sonbahar renklenmesi yapan ağaçlar tercih edilmiştir. 
İbreli ağaçlar genellikle perdeleme veya çit amaçlı tercih edilmiş, çalılar 
ve yer örtücüler ise kitle boşluk etkisini tamamlayıcı olarak kullanılmıştır. 
Yapısal ve bitkisel projelerin tamamlanmasından sonra detay, aydınlatma, 
sulama, altyapı projeleri ve görselleştirmeler yapılmıştır.

3.4.1. Dinlenme Alanları
Alanın birçok yerinde oluşturulan dinlenme alanları diğer fonksiyonlarla 

da ilişkilendirildiği gibi özellikle manzara noktalarında tasarlanmıştır. Her 
yaş grubunun kullandığı bu alanlar bir alanın sürekliliğinin sağlanması için 
en önemli alanlardır. Alanda 9 adet dinlenme alanı tasarlanmıştır (Şekil 5). 

Şekil 5. Pınarça Deresi Peyzaj Projesi kapsamında hazırlanan dinlenme alanı, 
yürüyüş yolları ve bisiklet yollarına ilişkin görsellerden bir örnek



MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIM’DA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR342

3.4.2. Spor Alanları
Alan içerisinde futbol sahası, basketbol sahası, 3 pota basketbol alanı, 

masa tenisi alanı, fitness alanları (3 adet), dere boyunca yürüyüş ve koşu 
parkurları, bisiklet yolu tasarlanmıştır. Özellikle spor sahaları çevresinde 
tribünler ve oturma birimleri düşünülmüştür (Şekil 6, Şekil 7, Şekil 8). 

Şekil 6. Pınarça Deresi Peyzaj Projesi kapsamında hazırlanan spor alanlarına 
ilişkin görsellerden bir örnek

Şekil 7. Pınarça Deresi Peyzaj Projesi kapsamında hazırlanan spor alanlarına 
ilişkin görsellerden bir örnek
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Şekil 8. Pınarça Deresi Peyzaj Projesi kapsamında hazırlanan spor alanlarına 
ilişkin görsellerden bir örnek

3.4.3. Piknik Alanları
Alanın bir bölümünde organize piknik alanı tasarlanmış olup halkın 

piknik özellikle dere kenarında piknik talepleri karşılanmıştır (Şekil 9).

Şekil 9. Pınarça Deresi Peyzaj Projesi kapsamında hazırlanan piknik alanlarına 
ilişkin görsellerden bir örnek
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3.4.4. Çocuk Oyun Alanları 
Alanın çeşitli yerlerinde 5 adet çocuk oyun alanı tasarlanmıştır. Ayrıca 

geleneksel kültürümüzün ve geleneksel oyunların canlandırılması ve ço-
cukların sosyal iletişimini arttırmak amacıyla grup halinde oynayabilecek-
leri içinde yağ satarım bal satarım oyun alanı, sek sek ve üç taş oyun alanı 
gibi alanları içeren bir sokak oyun alanı tasarlanmıştır (Şekil 10). 

Şekil 10. Pınarça Deresi Peyzaj Projesi kapsamında hazırlanan çocuk oyun 
alanlarına ilişkin görsellerden bir örnek

3.4.5. Sirkülasyon Alanları ve Otoparklar
Alanda yaya gezinti yolları, bisiklet yolları, koşu parkurları oluşturulmuş 

olup yaya gezinti yolları ana aks niteliğindedir. Ayrıca proje içerisinde 
bisiklet parkları (7 adet), cep otoparkları düşünülmüştür. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde kent içi doğal kaynaklar, yapısal yoğunluğun arttığı ve 

dolayısıyla doğal alanların azaldığı kentler için korunması gereken oldukça 
önemli alanlardır. Kentlinin, kentin içinde, kısa sürede ulaşabileceği, 
ruhsal ve bedensel olarak rahatlama sağlayabileceği rekreasyonel alanlara 
mutlak surette ihtiyacı vardır. Bu alanlar, eğer kent içinde doğal kaynaklar 
bulunuyorsa (su kaynakları ve orman kaynakları gibi) bu kaynakların 
içinde veya onlarla ilişkilendirilerek tasarlanmalıdır. Özellikle deniz, 
göl, dere vb. gibi su kaynaklarının insanları sakinleştirici rahatlatıcı ve 
dinlendirici etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle bu kaynakların korunması 
ve değerlendirilmesi oldukça önemlidir. 



Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları 345

Yüksek debili yağışlarda taşkın riski taşıyan Pınarça Deresi yeni yönet-
melikler çerçevesinde 500 yıllık debiye göre ıslah edilmiştir. Bunun neti-
cesinde halk toplum sağlığını tehdit eden afetlerden kurtulmuştur. Bu 
projenin uygulanması ile de neredeyse tüm rekreasyonel ihtiyaçlarını kar-
şılayabileceği oldukça yararlı bir alana kavuşmuş olacaktır. 
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KONUT BAHÇELERİNDE MEKÂNSAL BİLEŞENLERİNİN 
ANALİZİ

ANALYSIS OF SPATIAL COMPONENTS IN RESIDENTIAL 
GARDENS

Emine TARAKCİ EREN1, Tuğba DÜZENLİ2, E.Merve ALPAK3

ÖZET

Konut bahçeleri, mekânsal olduğu kadar, kültürel, sosyal ve ekonomik açıdan da 
insan hayatında önemli bir yere sahiptir. Bu faktörler doğrudan veya dolaylı olarak 
konut bahçelerindeki mekânsal bileşenlerin kalitesi ile ilişkilidir. Bugün kentlerde 
yer alan mevcut konut bahçelerinde mekânsal bileşenlerin kaliteleri ile ilgili önemli 
problemler yaşanmaktadır. Son yıllarda kentleşme sürecini yaşayan kentlerde;  sosyal, 
kültürel değişimlere paralel olarak, fiziksel ve ekolojik değişimler meydana gelmekte, 
bu süreç çoğu zaman kolaylık sağlasa da yaşama alanlarından özellikle bahçe mekan-
larından birçok açıdan kayıplar getirmektedir. Tüm yapıların bahçeleri oldukça fazla 
kamusal değer taşır. Özellikle konut alanlarında bu daha da önemlidir. Konutların bah-
çe mekânlarının nicelik ve nitelikleri, sakinlerini olumlu ya da olumsuz yönde etkile-
yebilir. Özelliği itibari ile geniş-dar, büyük-küçük, bitki olan ya da olmayan bahçeler, 
mekânlar insanlar üzerinde değişik duygular uyandırabilmektedir. Çalışma alanı bu 
açıdan değerlendirilerek; konutların bahçe bileşenleri incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Konut, Bahçe, Mekânsal Bileşen 

ABSTRACT
Residential gardens occupy a spatial as well as cultural, social and economic 

significance in human life. �ese factors are directly or indirectly related to the quality 
of spatial components in residential gardens. Today there are significant problems with 
the quality of spatial components in existing residential gardens in urban areas. In cities 
that experienced urbanization process in recent years, parallel to the social and cultural 
changes, physical and ecological changes are also observed, and although this process 
provides convenience for urban dwellers, it also leads to several losses, especially 
in garden areas. �e gardens of all buildings possess significant public value. �e 
significance is even higher in residential areas. �e quantities and qualities of residential 
garden spaces can have a positive or negative impact on residents. �e gardens that 
can have characteristics such as wide and narrow, large or small, high or low, with or 
without plants can provide di�erent sensations for humans. �e present study aimed 
to investigate residential garden components in terms of the abovementioned issues.

Keywords: Resident, garden, spatial component.

1    Arş. Gör. Emine TARAKCİ EREN
2    Dr. Öğr. Üyesi Tuğba DÜZENLİ
3    Dr. E.Merve ALPAK
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GİRİŞ

Artan nüfus, gelişen teknoloji, toplumların ekonomik ve sosyal 
yapısındaki değişimler, özellikle kentlere olan göçü artırmıştır. Kentlere 
olan bu göç;  var olan fiziksel dokunun değişmesine ve ilave yüklerin 
gelmesine sebep olmuştur (Tarakci Eren, 2012).  

Bu ilave yükler sonucunda, kentlerde var olan dokunun farklı kesimlerinde 
çok çeşitli değişimler ve dönüşümler ortaya çıkmıştır. Örneğin, değişik 
nedenlerle, kent merkezlerinin bazı bölümlerinin boşaltılıp sonra yeniden 
yapılaşması, mevcut işlevlerin farklı işlevlere kaydırılması, kentlerdeki 
yaşam kalitesini olumlu yönde etkilerken beraberinde değişik sorunları 
da getirmiştir (Tekeli, 2011). Özellikle bahçe mekânları, dönüştürülebilir 
alternatif boşluklar olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla bu 
değişimler sonucunda konut bahçelerinin peyzajını oldukça etkilenmiştir. 
Bahçelerin özellikleri; yapının işlevine (konut), kat yüksekliği, bahçe 
ölçüleri, yapısal ve bitkisel peyzaj elemanlarının varlığı ya da yokluğu, kot 
farkları gibi özellikler mekânın estetiğini önemli ölçüde etkilemektedir. 

Binaların, bahçe mekânlarındaki, farklı malzeme ve renkler (bitkiler ve 
donatılar)  kullanımları bu mekânın zenginleşmesinde, çekicilik ve ilginçlik 
kazanmasında rol oynar (Düzenli vd., 2016;Yılmaz, 2015; Giritlioğlu, 
1991). Kentsel alanlarda kent insanın yüksek katlı binalar içinde yaşarken 
bahçe mekânlarında en çok ihtiyaç duyduğu mekân bileşenlerinden biri de 
bitkilerdir. Ancak birçok çalışma daha çok büyük ölçeklerdeki kentsel açık 
yeşil alanlara odaklanmıştır (Mumcu vd, 2013;Miller vd., 2015; Wolch vd., 
2014: Irvine vd., 2013; Peschardt & Stigsdotter,2013: çok az bir kısmında 
konut bahçelerine odaklanmıştır (Daniels & Kirkpatrick, 2005; Zmyslony 
& Gagnon, 1997, Daniels vd., 2009; Daniels vd., 2007; Verbeeck vd., 2010). 
Bu araştırmada da bu sebeple konut bahçelerinin mekânsal bileşenlerinin 
analizine odaklanılmıştır.  

Batılı ülkelerde, kentlerdeki açık yeşil alanların önemli bir kısmını konut 
bahçeleri oluşturmaktadır (Sanders & Stevens, 1984). Konut  bahçeleri 
kimi zaman yaban hayatı için de yaşam alanları sunar (�ompson vd., 
1993; Chamberlain vd., 2004; French vd., 2005), bazen yabani otlar için 
bir kaynak (Yılmaz vd., 2018; Zagorski vd., 2004; Sullivian vd., 2005) bazen 
de tohum ekip, bitki dikme alanları (Head vd., 2004) şeklinde karşımıza 
çıkmaktadır. İngiltere’de yapılmış son çalışmalarda mahremiyet sağlama, 
sosyalleşme ve doğayla duygusal bağlar kurmada bahçelerin çok önemli 
rolleri olduğu kanıtlanmıştır (Seddon, 1997). 

Bahçe kavramı farklı araştırmacılara göre çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. 
Bunlardan bazıları şu şekildedir. Akdoğan (1974)’e göre bahçe, insanların 
dünyadaki yaşamlarında da birer küçük cennet mekânlarıdır. Arseven 
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(1958)’e göre bahçe, şehirlerde ve binaların yanlarında ağaç ve çiçek dikilmiş 
alanlarıdır.  Demiröz (2003)’e göre, bahçe, çiçek, süs bitkileri, meyve, sebze ve 
şifalı otların yetiştirildiği, bunun yanı sıra doğanın güzelliğinin, yeşilliğinin, 
dinlendiriciliğin insan eli ile denetim altına alındığı toprak parçası olarak 
da ifade edilmektedir. Kuş ve arkadaşları (2009)’da bahçeyi; belirli sınırları 
olan ve insanlar tarafından amaçlara göre planlanıp düzenlenmiş mekân 
olarak gelişmiş, insanların doğayla bütünleşmek, doğaya daha yakın olmak 
amacı ile oluşturdukları yaşam alanı haline gelmiştir (Kuş vd., 2009). Bütün 
bu araştırmacıların tanımlamalarından yola çıkılırsa bahçe; insanların 
doğaya temas edebildikleri, rahat bir nefes alıp rahatladıkları, hoş vakit 
geçirebildikleri yapısal ve bitkisel bir takım mekânsal bileşenlerin olduğu 
(ağaç, ağaççık, çalı, yer örtücü, duvar, bahçe kapısı, merdiven, rampa, 
yol, kameriye, süs havuzu, çiçek tarhı, örtü elemanı… vb) binanın dış 
mekâna açılmış, sınırlandırılmış mekânlardır. Bu çalışmada amaç konut 
bahçelerindeki mekânsal bileşenleri incelemektir.

2. YÖNTEM 

2.1. Çalışma alanı 
Bu çalışmada tanjant mevkiindeki konutlar ve bahçeleri çalışma alanı 

olarak belirlenmiştir. Trabzon kentinin güneyinde yer alan, Karadeniz’e 
paralel konumlanan tanjant yolunun 1,2 km’ lik bir bölümünde, konut 
bahçeleri incelenmiştir.

Şekil 1. Çalışma alanı 

2.2.Veri Toplama 
Araştırma dâhilindeki tüm gözlemler ve yerinde incelemeler  yapılmıştır. 

Belirlenen sorunlar dikkate alınarak araştırma yöntemi ve veri toplama şu 
şekilde ilerlemiştir. 30 konut araştırmaya dâhil edilmiştir. Bu yüzden bina 
kat yükseklikleri (BKY) ve konut bahçesinin uzunluğu (BU)  ölçülmüştür. 
Bahçeler içindeki kot farkları (KF)belirlenmiştir.  Bahçe mekânlarındaki 
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yapısal (duvar, merdiven, aydınlatma, oturma, çöp kovası, rampa, yol, kapı, 
korkuluk, çit… vb)  ve bitkisel peyzaj elemanları (ağaç, ağaççık, çalı ve yer 
örtücü)  gözlem ve yerinde analiz yöntemleriyle belirlenmiştir. 

3. BULGULAR 

3.1. Konut Yüksekliklerine İlişkin Bulgular 
Çalışma alanı sınırları içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ve 8 katlı konutlar olduğu 

bulunmuştur. 30 konutun 4 tanesi 1,  3 tanesi 2, 5 tanesi 3, 6 tanesi 4, 5 
tanesi 5, 2 tanesi 6, 3 tanesi 7, 2 tanesi 8  katlıdır. 

Şekil 2. Konut kat yükseklikleri 

3.2. Bahçe Uzunluklarına İlişkin Bulgular 
Konutların bahçe mekânlarına ait uzunluk 3 m ile 18 m arasında 

değişmektedir.  4 konut önünde 3 m, 5 konut önünde 4m, 4 konut önünde 
6m, 5 konut önünde 8m, 7 konut önünde 9m, 2 konut önünde 18 m, 1 
konut önünde 16 m, 2 konut önünde 15 m dir.  

Şekil 3. Konut bahçelerinin uzunlukları
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3.3. Konut Bahçelerindeki Yapısal Peyzaj Elemanları
Konut bahçelerindeki yapısal peyzaj elemanları yerinde inceleme ile be-

lirlenmiştir. Toplamda 13 yapısal peyzaj elemanı tespit edilmiştir.  Bunlar 
merdiven, aydınlatma, çiçeklik, duvar, çit, çöp kovası, masa+sandalye (otur-
ma grubu), bahçe kapısı, bank, korkuluk, rampa, saksı ve membran örtüdür. 
Buna göre çıkan elemanlar ağırlıklı olarak aydınlatma, merdiven ve duvar 
elemanlarıdır. 25 konut önünde en az bir aydınlatma elemanı bulunmuştur. 
Aydınlatmaların birçoğu boylu aydınlatma şeklindedir. 12 konut bahçesinde 
ise merdiven vardır. Merdivenler genellikle konut girişinde 4 ya da 5 basa-
maklıdır. 18 konut bahçesinde duvar, 11 konut bahçesinde çiçeklik, 3 konut 
bahçesinde membram örtü, 22 konut bahçesinde bank, 1 konut bahçesinde 
çit, 2 konut bahçesinde çöp kovası, 3 konut bahçesinde masa ve sandalye, 6 
konut bahçesinde bahçe kapısı, 8 konut bahçesinde korkuluk, 2 konut bahçe-
sinde rampa, 3 konut bahçesinde saksı bulunmuştur. 

Şekil 4. Konut bahçelerindeki yapısal peyzaj elemanları

3.4. Konut Bahçelerindeki Bitkisel Peyzaj Elemanları 
Son olarak çalışma alanındaki bitkisel peyzaj elemanları yani ağaç, 

ağaççık, çalı, yer örtücü ve sarılıcı bitki türleri teşhis edilmiştir. 

Şekil 5. Bitkisel peyzaj elemanları  
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Çalışma alanlarındaki bitkiler, taksonları açısından incelendiğinde, 
ağaç, ağaççık, çalı, yer örtücü ve sarılıcılardan oluşan 61 farklı takson 
saptanmıştır. Bunlardan 25 tanesi ağaç, 21 tanesi ağaççık yada çalı, 9 tane 
yer örtücü ve 6 tanesi de sarılıcıdır (Şekil 5). 

 Şekil 6. Bitki türleri 

Ağaç türlerinden 16 tanesi (Olea europaea , Acer negundo, Magnolia 
soulangeana , Cercis siliquastrum , Ficus carica, Salix viminalis, Fraxinus 
excelsior , Prunus subsp. , Prunus ceracifera ‘Atropurpurea’ , Eribotrya 
japonica, Laurocerasus o�icinalis, Juglans nigra, Quercus pontica, Alnus 
glutinosa, Trachycarpus fortunei, Populus tremula) angiospermae  alt 
bölümüne, 9 tanesi (Sequoia sempervirens, Picea orientalis, Cryptomeria 
japonica, Pinus pinea , Cedrus deodara, Cupressus sempervirens var. 
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Pyramidalis, Chamaecyparis pisifera, Cupressus macrocarpa ‘goldcrest’, 
Cupressoparis leylandii ) Gymnospermae alt bölümüne aittir. 30 konut 
bahçesinde, bu ağaç türlerinden en az biri bulunmaktadır. 

Ağaççık ve çalı türlerinde ise 18 tanesi (Syringa vulgaris, Citrus sinensis, 
Citrus limon, Euonymus japonica aurea variegata, Jasminum fruticans, 
Yucca filamantosa, Laurus nobilis, Nerium oleander, Ligustrum japonicum, 
Ligustrum japonicum ‘Aureum’, Euonymus japonica, Hydrangea macrophylla, 
Spireae x vanhouttei , Forsythia intermedia, Rosa sp., Buxus sempervirens, 
Cotoneaster frigidus cornubia, Euonymus japonica aureus), angiospermae  
alt bölümüne, 3 tanesi (Platycladus orientalis, �ujo occientalis, Juniperus 
chinensis) gymnospermae alt bölümüne aittir (Şekil 7). 

Şekil 7. Türlerine göre ağaççık ve çalılar        
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Toplam 30 konut bahçesinde  9 yerörtücü türünden (Veronica persica, 
Bellis perennis, Urtica sp.,  Taraxacum o�icinale,  Conium maculatum, Lotus 
corniculatus, Lamium purpureum , Rumex potentia , Brassica nigra) en az 
biri bulunmaktadır (Şekil16). Tespit edilen yer örtücü türlerin çoğu alanda 
doğal olarak kendiliğinden yetişmiştir. 

Şekil 8. Türlerine göre yer örtücülerŞekil 8. Türlerine göre yer örtücüler

Şekil 9. Türlerine göre sarılıcılar
Toplam 21 konut bahçesinde  6 sarılıcı türünden (Vitis vinifera, Rubus 

sp, Hedera helix, Hedera helix ‘Eleganttissima’,  Wisteria sinensis, Campsis 
radicans) en az biri bulunmaktadır (Şekil9). Tespit edilen sarılıcılar 
genellikle duvarlara sardırılmış şekildedir. 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada konut bahçelerindeki mekânsal bileşenlerin analizine 
odaklanılmıştır. Bu konuya benzer bir çalışmada; Daniels & Kirkpatrick 
(2006) Avustralya, Tazmanya, Hobart’ta 107 konut incelemiş ve 107 ko-
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nutun tümünde nitelikli bahçe varlığını tespit etmiş, ayrıca 12 farklı bahçe 
tipi olduğunu bulmuştur. Bizim araştırmamızda ise 30 konutun sadece 1 
tanesinde tam manasıyla bahçe olarak nitelendirilebilir.   Mekansal nite-
likler sergileyen bahçe sayısı oldukça azdır. Tespit edilen yapısal ve bitkisel 
(bileşenler) konut sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde değil-
dir ve estetikten yoksundur. Bazı konut bahçelerinde  hiçbir elemana rast-
lanmamıştır, bazılarında bitkisel ve yapısal elemana rastlansa da, her hangi 
bir düzenleme mevcut değildir. Daniels, Kirkpatrick ve Davison (2009)’da 
Avustralya, Tazmanya, Hobart’ta konut bahçelerinde yaptıkları çalışmada 
pek çok yapısal ve bitkisel peyzaj elemanı bulmuştur. Hem yapısal hem de 
bitkisel elemanlar açısından pek çok kategori çıkmıştır. Duvarlar bile deği-
şik özelliklerine göre kırmızı tuğla duvar, bindirme duvar, yapay duvar sı-
nı�anmıştır. Bizim çalışma alanımızda duvar elamanı 18 konut bahçesinde 
çıkmıştır. Bunlar, tek tip gri tuğla duvardır. Çalışma alanımızda rastlantı-
sal ortaya çıkmış peyzajlar söz konusudur. Konutlardan yola ulaşan net bir 
ulaşım aksı ve zemin kaplaması yoktur. Kirkpatrick, Daniels ve Zagorski 
(2006) hobartta 31 mahalle ve 51 bina önünde gerşekleştirdikleri çalışmada 
üç tip toprak kumlu, killi ve iri taneli toprak bulunduğunu tespit etmiştir. 
Yine bir başka çalışmada Verbeeck, Orshoven ve Herny (2010) tarafından 
Belçikanın Flanders bölgesinde beş konut bölgesinde gerçekleştirilmiştir. 
Bu çalışmaya göre; 5 konut bölgesinde her konutta ön bahçe var ve oldukça 
büyük alanlara sahiptir. Birde bina önlerinde teraslar vardır. Bu beş bölge-
nin sadece birinde teraslar %1 oranında çıkmış diğer dört bölgede ise % 
65, %35, %36, %48 çıkmıştır. Her bir bölgede tek bir binanın ise ortalama;  
birinci  bölgede  157 m2,ikinci bölgede 250 m2, ,üçüncü bölgede 322 m2 

,dördüncü  bölgede 845 m2 ,son bölgede ise 335 m2 alan içerisinde konum-
landığını bulmuştur. Bizim çalışmamızda ise bahçe uzunlukları 3m ile 18 
m arasında değişmiştir.  Zaten bu ölçülerdeki bir alanda mekânsal bir öge 
bulunması da oldukça zordur. Belçikada yapılan çalışmada bu konut par-
selleri içerisinde garajlar, araç yolları, patika yollar, teraslar olduğu saptan-
mıştır. İskoçya, Edinburg’da konut bahçelerindeki bitki türlerini araştıran 
Last (1976)’da; bölgeye ait orman ağaç türlerinin konut bahçelerinde ağır-
lıklı olarak bulunduğunu tespit etmiştir. Ancak bizim çalışma alanımızda 
var olan bitki türlerinin özellikle yer örtücü türlerin tamamı kendiliğinden 
yetişmiş türlerdir. Özel bir kaygıyla seçilmiş ve çalışma alanına getirilmiş 
türler değildir. Çalışma alanında yapılan görüşmelerde burada yaşayan 
insanların aslında trafikten uzak kalmak için bu bölgeyi seçtikleri ancak 
daha sonra yolun yapılmasıyla yoğun trafiğe maruz kaldıklarını belirtmiş-
lerdir. Konutlarda yaşayan aileler çocuklarını oynamaları için bina önle-
rinde bırakamadıklarını söylemişlerdir. Kullanıcılara hitap eden bir bahçe 
yoktur, çocuklar için de hiçbir düzenleme mevcut değildir. Richard (1984) 
ise Newyork, Syracuse’de yeşil alanların %48 sini konut bahçelerinin oluş-
turduğunu belirtmiştir. Bizim çalışmamızda ise konutların dışa açılan bir 
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mekânları, özellikle yeşil alanları yoktur. Bu çalışmadan çıkan en önemli 
sonuç konutlara ait bahçelerin, bahçe niteliği taşımaması, mekânsal bile-
şenlerin (belirleyicilerin) yetersiz olması, rastlantısal peyzajların ortaya 
çıkmasıdır. Kentler gelişip değişirken, varolan dokuya uygun karekterde ve 
bütünlük içinde kullanıcı odaklı değişiklikler yapılmalıdır. Bir ihtiyaç gi-
derilmeye çalışılırken diğer bir ihtiyaç göz ardı edilmemelidir. Kentlerdeki 
sınırlı alanlardan çok sayıdaki kullanıcının en etkin biçimde yararlanılması 
sağlanmalıdır. 
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