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Özet

Abstract

“Değişmeyen tek şey değişimdir” özdeyişinin doğruluğu, bilim,
teknoloji, kültür, sanat ve ekonomideki hareketlenmeler ile
birlikte kanıtlanmıştır. Bu değişimler, insanların hep daha
fazlasını isteme ve yeniye yönelme arzusu ile gerçekleşmektedir.
Bu durum mimari değerleri ve mimarlığı da etkilemektedir.

The accuracy of the aphorism, “The only constant thing is
changing”, has been proven with science, technology, culture,
art and economic mobilities. These changes are being that
people always want more, and is carried out with a new tending
desire. This situation also affects the architectural values and
architecture.

Bu çalışmada Anadolu’nun eski yerleşim yerlerinden Konya
Kentinin zamanla değişen mimarisi mesken, alış-veriş, spor,
eğlence, sağlık ve ulaşım işlevleri üzerinden ortaya konmuştur.
Değişen her işlevin ve mimarinin kendini yenilediği ve farklı
işlevler ile geliştirdiği gözler önüne serilmektedir. Ayrıca farklı
işlevlerin, tasarımsal olarak değişiminin bir bütün olarak ele
alınması ile kentsel ölçekteki değişim kendini göstermektedir.
Dolayısı ile mimari değişimin her ölçekte var olduğu ortaya
çıkmaktadır.
Yapılan bu çalışma ile hayatımızın her alanında dönüşümler
yaşandığı görülmektedir. İçinde yaşadığımız mekânların
değişimi, hayatların ve yaşam standartlarının değişimi ile
paralel olarak sürdürülmektedir. Değişim ve farklılaşma
hızla devam eden bir olgu olarak hayatımızın bir parçası
olmuştur. Sonuç olarak bu değişimin planlı ve sürdürülebilir
olarak yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışma dönüşüm
ve sürdürülebilirliğin birlikte değerlendirilmesi gerekliliği
vurgulanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Konya, Değişim, Sürdürülebilirlik, Mimari
Dönüşüm, İşlevsel Farklılaşma.

In this study, the time-varying architecture of Konya city, one
of the ancient settlements of Anatolia, has been demonstrated
with the functions of housing, shopping, sports, entertainment,
health and transportation. Regenerating of changing each
function and the architecture and developing them with
different functions are revealed. Besides, the changing of the
urban scale indicate itself with coming up the exchange of
different functions as the design as a whole.
With this study, conversions are seen every aspect of our lives.
The exchange places in which we live, are being implemented
in parallel with the change of life and standart of living. The
changing and differentiation as a phenomenon that continuing
quickly has been a part of our lives. As a result of this change
must be oriented as planned and sustainable. This study
includes the criteria that provide being optimum levels of
borders with evaluating together conversion and sustainability.
Keywords: Konya, Evolution, Sustainability, Architectural
Evolution, Functional Differentiation.
1. Giriş
Globalleşen dünya şartları, insanlığın başlangıcı ile süregelen
değişimin günümüze hitap eden bölümünü teşkil etmektedir.
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İnsan yaşamını etkileyen tüm işlevler zamanın gerekliliğine
göre değişim göstermektedir. İnsanların yaşamını konu
alan mimarlık ve mimari değerlerde bu değişimin içinde yer
almaktadır.
Mimari bağlamda, eski dönemlerde, teknolojik imkânların
az oluşu, malzeme çeşitliliğinin ve niteliklerinin kısıtlı oluşu
mimari tasarımın ve çözümlerin sınırlanmasına sebep olmuştur.
Zamanla gelişen yapı teknolojileri ile birlikte projelerde
kullanılan çelik, cam, kompozit gibi malzemeler, matematiksel
veriler ile analizler, farklı bilgisayar programlarının sunmuş
olduğu imkânlar vb. tasarımı ve çözümleri geliştiren etmenler
olmuştur. Bu etkilerin yanı sıra, bu etkilerin sonucu olarak
değişen sosyal yaşam standartları, hızla artan nüfus ve toplumda
değişen dünya görüşü, farklı işlevsel ihtiyaçların doğması,
kentlerin gelişmesine sebep olmuştur. Böylece yapılarda
beklenen niteliklerin değişmesi, kompleks işlevlerin bir arada
çözümleri gibi nedenlerden dolayı, mimari yapılanmaların
değişimi söz konusu olmuştur. Burada ortaya çıkan sorun
ise küreselleşmenin hızla artması ve farklı kültürlerin, ortak
paydalarda, yaşam standartları içinde, birleştirilme çabasıdır.
Bu durumun çözüme kavuşması için, yapılan veya yapılacak
tasarımların doğru bir duruş sergilemesi, özüne uygun özgün
tasarımların gelişen yaşam koşullarını bir arada düşünülmesi
ve sürdürülebilir tasarımların etkin olması gerekmektedir.
Bu çalışmada Anadolu’nun eski yerleşim yerlerinden Konya
Kentinin zamanla değişen mimarisi, belirlenmiş olan farklı
işlevler üzerinden incelenmiştir. Ele alınan mesken, alış-veriş,
spor, eğlence, sağlık ve ulaşım işlevleri zamanla gerçekleşen
değişimi ortaya koymak için yeterli görülmüştür. Değişen her
işlevin ve mimarinin bir dönüşüm geçirdiği, kendini yenilediği
ve farklılaştığı görülmüştür. Akla gelen her işlevin aynı
durumda olması, kentsel ölçeğe de yansımaktadır. İşlevlerin
zamanla gerçekleşen dönüşümü yakın ve uzak çevrenin de
dönüşmesine sebep olmaktadır. Bu çalışmada biz mimarların
bu değişim sürecini zihinlerinden geçirmeleri için bir araştırma
yapılmıştır. Amaç bu değişimin farkındalığını ortaya koymaktır.
Bu bağlamda Konya Kentinin bazı işlevlerine yönelik dönüşüm
ortaya konmuştur.

bölümünün yaşandığı bu alanların, ihtiyaçlar doğrultusunda ve
imkânlar ölçütünde üretildiği görülmektedir [1], (Şekil 1).

Şekil 1. Çatalhöyük’te Yerleşim Yeri ve Konut [1]
Gelişen toplum ve teknoloji ile yaşamın zengin ve kompleks bir
hale doğru yönelme gösterdiği görülmektedir. Alternatiflerin
artması, malzemelerin çeşitlenmesi ve yaşam koşullarının
değişmesi gibi etmenler mesken tasarımını etkilemiştir.
Çatalhöyük’teki sınırlı ve yalın mesken mimarisi ve planlaması
gelişen şartlar ile her dönemin gerekliliklerine göre çözümler
üreterek dönüşüm göstermiştir. Farklı dönemlerde farklı
çözümler ile günümüze dek sürekliliğini ve gelişimini sürdüren
konut zamanla geleneksel Konya evi haline bürünmüş, toplu
yaşamın ve çoklu konut sisteminin ürünü olan apartman olarak
bir dönemin ihtiyacına cevap vermiş, konforun ve güvenliğin
düşünüldüğü site meskenleri ile günümüze ulaşmıştır [2],
(Şekil 2,3).
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Şekil 2. Geleneksel Konya Evleri [2]

2. Meskenlerin Gelişimi ve Değişimi
Çatalhöyük’te başlayan ve günümüze dek süregelen
aynı zamanda devamlı değişen yaşam rutinleri, mesken
(konut) mimarisinin de değişimine sebep olmuştur. Kentin
değişen yüzünü birçok alanda görmek mümkündür. Fakat
mimari değişimin en belirgin ve temel örneğini meskenler
oluşturmaktadır. İnsanlığın var oluşu ile birlikte yerini
alan meskenler, toplumun gerek gördüğü işlevlere yönelik
olarak sürekli değişim halindedir. Çatalhöyük’te yaşamın
gerekliliğine göre tasarlanmış konut, gelişen ve değişen yaşam
gereksinimleri ile kendini bizlere göstermiştir. Çatalhöyük’teki
barınma ihtiyacının sade ve temel örneği megaron planlı
yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Günlük hayatın büyük bir

Şekil 3. Selçuk Ecza Deposu Toplu Konutları [3]
Farklı çözümsel niteliğe sahip meskenler, “sürekli değişim
döngüsünün” sonucu olarak çoğalmıştır. Sonuç olarak mesken
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işlevinde ve tasarımında bir süreklilik vardır ve günümüze
kadar gelen sürdürülebilirliğini devam ettirmektedir.

sonra açılmış olan, Karatay, Mevlana ve Necmettin Erbakan
üniversitesi ile şüphesiz bu gelişim ve değişim devam edecektir.

3. Ulaşım İşlevlerinin Gelişimi ve Değişimi

Dönüşen kentlerin bir parçası olan terminaller, otogarlar ve
hava alanları yapılan planlamalarla kentin farklı bir yüzünü
(kimliğini) ortaya koymaktadır. Kent dışından gelenler için
kentin ilk uğrak yeri olarak kabul edilen bu alanlar kente dair
ilk izlenimlerin oluştuğu yerlerdir. Bu bakımdan önem kazanan
bu alanlar zamanla dönüşümler geçirmişlerdir. Yeni ihtiyaçlar
ve işlevler doğrultusunda yeni alanlar ve yeni yapılar kente
dâhil olmuştur (Şekil 5,6,7,8).

Sürdürülebilir ulaşım, bugünkü ulaşım ve hareketlilik ihtiyacını
karşılarken gelecek nesilleri bu olanaklardan mahrum etmeden
karşılamasını sağlamaktır [4]. Ekonomik, sosyal ve çevresel
olmak üzere üç adet boyutu vardır (Şekil 4) [5].

Şekil 5. Eski dönem Konya havaalanı [9]

Şekil 4. Sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutu [5]
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Gün geçtikçe toplumun sosyo-ekonomik ve çevresel boyutlarının
değişime uğraması söz konusu olduğundan, sürdürülebilir
ulaşımın önemi tartışılmazdır. Bu anlamda bugünkü ulaşım
sistemleri; tükenebilen kaynak olan petrol kullanıldığı, ozon
tabakasına zarar verici gazların üretildiği ve trafik sıkışıklığına
neden olunduğu için sürdürülebilir değildir [6].
Kentler büyüdükçe ve geliştikçe yakın ve uzak çevresi ile bağları
artmaktadır. Kentsel ulaşım alanları ve mekânları kentlerin
değişimini bize gösteren diğer mimari öğelerdendir. Konya,
tarih boyunca ipek yolunun en önemli ticaret ve konaklama yeri
olmuştur. Günümüzde ise, yurdumuzun ana ulaşımını sağlayan,
doğu ve kuzey-güney aksı boyunca uzanan karayolları
bağlantıları ile önemli bir kavşak noktası durumundadır [7].
1946 yılında ilk planlama faaliyetiyle Konya kentinin
ulaşımında, mevcut yol baz alınarak düzenleme yapılmıştır [8].
Bu düzenleme ile kentin kuzeybatısındaki Musalla Mezarlığı’nın
kuzeyinden başlayarak, kuzeydoğuda yer alan konut alanlarını
içine alan ve istasyonun doğusunda sona eren bir çevre yolu
planlanmış ve tarihi kentin omurgasını oluşturacak Alâeddin
tepesi Mevlana Türbesi odaklı doğrusal-çizgisel biçimli bugünkü
ismiyle Mevlana Caddesi açılmıştır. Daha sonraki dönemlerde
kent bu ana arterler üzerinden şekillenmiştir. Kent merkezini
trafikten soyutlayarak, kültür ve eğlence odaklı bir alan
haline getirmek adına Zafer meydanı yayalaştırılmış, ancak
bu uygulama araç akış durumu göz önünde bulundurulmadan
yapıldığı için trafiğe bağlı sorunlara sebebiyet vermiştir. Bu
bağlamda, Zafer meydanının yayalaştırılmasıyla planlanan
ulaşım sistemi sürdürülebilir değildir.
Nüfus artışıyla ve üniversitenin varlığı ile birlikte, bir ulaşım
aksı Selçuk üniversitesine doğru gelişim göstermiştir. Daha

Şekil 6. Günümüzde Konya havaalanı [10]

Şekil 7. Eski dönem Konya otogarı [11]

Şekil 8. Günümüzde Konya otogarı [12]
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Nüfus artışıyla birlikte otogarın, kent merkezinde kalması ve
dolayısıyla trafik sıkışıklığına sebebiyet vermesi sorununa,
merkezi olmayan yeni bir otogarın yapılması çözümü
getirilmiştir (Resim 7). Konya havaalanı eski binasının yine
nüfus artışı sebebiyle kapasitesi yeterli gelmemiş, arz talep
doğrultusunda uçak sayısı ve güzergâhlarda artış olmuş ve
bundan dolayı ihtiyaca cevap verememiştir. Çözüm olarak yeni
havaalanı yapımı 2014 yılında tamamlanmıştır. Bu bağlamda
incelendiğinde, Konya ulaşım ağının sürekli değişimi görülmüş
ve ulaşım sisteminin sürdürülebilir olmadığı tespit edilmiştir.

Şekil 10 ‘da görüldüğü üzere, dış cephe duvarına bitişik tonozlu
dükkanlar yer almaktadır [16]. 20.yy’da yıkılmış, yerine “Sanayi
Mektebi” (bugünkü İl Özel İdare Binası) yapılmıştır [17].
Günümüzde, birçok büyük şehirde çağın hastalığı durumunda
olan ve her geçen gün kan kaybeden tüketim çılgınlığı Konya’da
da etkisini göstermiştir. Gereksinmelerdeki bu büyük değişime
cevap verebilmek ve çağa ayak uydurmak adına kültürel
nabzımızın attığı geleneksel bedestenler yerini, büyük,
görkemli ve ışıltılı dünyası ile cezbeden AVM’ lere bırakmıştır
(Şekil 11). Bu

4. Alış-veriş İşlevinin Gelişimi ve Değişimi
İnsan yaşamının her safhasında duyulan farklı gereksinimler,
tüm yapıların oluşumunda zemin hazırlayan basamakları
oluşturduğu gibi insanın esas ihtiyacı olan alışverişin gelişimine
ve buna bağlı olarak değişen koşullar doğrultusunda alışveriş
yapılarının gelişimine destek olmuştur. Konya kenti değişen
bu koşullar doğrultusunda şekillenmiş ve Konya’da oluşan
alışveriş mekanları bu koşullar doğrultusunda değişime
uğramıştır [13]. Roma ve Bizans döneminde insanlar Alâeddin
tepesi ve tepenin güneyinde yaşamlarını sürdürmüşlerdir
[14]. Dolayısıyla ticari eylemlerde bu alanda gerçekleşmiştir.
Selçuklular döneminde ise çarşı, kesinlikle iskan alanlarından
ayrı bir şekilde hizmet vermektedir. Osmanlı dönemine ait en
önemli ticari yapılar bedestenlerdir (Şekil 9).

Şekil 11. Kent Plaza Alışveriş merkezi, 2015 [18]
merkezler, bünyesinde bulunan mağazalar, kafeler, sinema ve
oyun salonları ile alışverişin yanında bir sosyalleşme mekânı
olarak da hizmet vermektedir.

Şekil 9. Bedesten ve çevresi, 1895 [15]
Şekil 9’da Bergreen’in Konya panoramasında Konya bedesteni
ve çevre dokusu yer almıştır [15].

Şekil 10. Konya Bedesteni, 1895 [15]

Alışveriş merkezlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması adına,
bir takım iyileştirme ve yenileme çalışmalarının yapılması
gerekmektedir. Bu bakım – onarım çalışmaları alışveriş
merkezinin türü, büyüklüğü ve hedef kitle koşullarıyla ilişkili
olarak değişim göstermektedir [19]. Görüldüğü üzere, alışveriş
merkezleri geçmişten günümüze dek insanların gereksinmeleri
doğrultusunda sürekli bir değişim ve gelişim içinde
olmuştur. Ancak, sürdürülebilir alışveriş – ticari alanlardan
bahsedilememektedir.
5. Eğitim İşlevinin Gelişimi ve Değişimi
Günümüzde eğitim alan çocuk ve gençler, zamanının büyük
bir kısmını eğitim yapılarında geçirmekte olduğundan binanın
yapısal özellikleri çocuk ve gençlerin sağlıklı gelişimini
etkilemektedir. Bu nedenle, eğitim yapılarının sürdürülebilir
özelliklere sahip olması gün geçtikçe önem kazanmaktadır [20].
Geleneksel okullar tek tip şekilde eğitim verirken günümüzde,
bundan farklı şekilde bireysel öğrenmeyi kolaylaştırarak,
problem çözme ve yaratıcılıklarını geliştirme amaçlı eğitim
verilmektedir [21]. Bu bağlamda Selçuklu döneminde dini ve
pozitif bilimler eğitimi veren Konya’daki medreseler (Şekil 12)
yerini, Cumhuriyet döneminde tüm disiplinlerin incelenmesiyle
ve farklılaşan kullanıcı gereksinmeleriyle değişen eğitim
yapılarına bırakmıştır (Şekil 13).

585

2nd International Sustainable Buildings Symposium
verebilen ve estetik faktörlerle tasarlanan sağlık yapıları ile
hayat standartlarının yükseltildiği görülmektedir (Şekil 14,15).

Şekil 12. Konya Sırçalı Medrese [22]
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Şekil 14. Konya Numune Hastanesi [25]

Şekil 13. Konya Lisesi [23]

Şekil 15. Konya Medikana Hastanesi [26]

Bu değişimle birlikte 21.yy’da Konya’da yapılan eğitim
yapılarında ise, öğrenme ve sosyalleşme için mekânsal
boşlukların ve gelişen teknoloji ile birlikte yenilikçi faktörlerin
kullanıldığı yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu değişim,
eğitimde sürdürülebilirliğin önemini vurgulamaktadır.

Görülüyor ki; sağlık yapılarında sürdürülebilirlik, insanların
yaşam kalitesini artırmak adına önem arz etmektedir.

6. Sağlık İşlevinin Gelişimi ve Değişimi
Dünya nüfusundaki ciddi sıçramalardan biri sanayi devrimi ile
gerçekleşmiştir. Bu dönemde Avrupa’da yaşam düzeyi yükselmiş,
sağlık koşulları düzeltilmiş ve tıp alanında ilerlemeler olmuştur
[21]. Sağlık yapılarında sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin
ihtiyaçlarının karşılanmasına engel olmayacak şekilde mevcut
nüfusun ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Sağlık hizmetleri ve
sistemi açısından bu tanımının önemi, çevreye zarar vermeden
insan yaşam kalitesinin iyileştirilmesidir [24].
Konya’da, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kendine
özgü mimari biçimiyle sağlık hizmeti veren ve ne yazık ki
günümüze kadar ulaşamayan darüşşifalardan sonra, küçük
ve büyük ölçekteki sağlık yapılarımız değişerek ve gelişerek
aynı işlevi devam ettirmiştir. İnsanların psikolojik ve fiziksel
memnuniyetinin sağlanması sağlık yapılarının temel
özelliklerindendir. Her dönemde olduğu gibi, günümüzde
de politik, sosyal, teknik ve ekonomik koşullar ile tıp bilim
alanındaki gelişmeler sağlık binaları tasarımlarını doğrudan
etkilemektedir. Günümüzde Konya’da, bu kriterlerin
teknolojiyle buluşturularak değişen gereksinmelere cevap

7. Spor İşlevinin Gelişimi ve Değişimi
Stadyumlar, tarih boyunca gelişen teknoloji ile birlikte
insanların gereksinmelerine cevap verecek nitelikte sürekli
değişim halindedir. Ayrıca, kentlerin farklı bir imajını temsil
eden stadyumlar, bulundukları kentler ile özdeşleşmektedir. Bu
amaçla büyük yatırımlar ile yapılan stadyumların sürdürülebilir
olmasının ülke ekonomisine katkısı büyüktür. Tasarım
yapılırken seçilen malzemelerin kolay bulunabilmesi, doğaya
uygun ve geri dönüşüme imkan tanıyor olması, uzun ömürlü
olması, malzemenin ve yapının karakteristik özelliklerini
yansıtabilmesi ve desteklemesi tasarımın kimliği açısından
önemlidir [27].
Konya kentinde, bulunduğu alanın merkezde kalması,
kapasitesinin yetersiz oluşu ve ulaşımı olumsuz etkilemesinden
dolayı yeni bir stadyumun yapılma ihtiyacı doğmuştur (Şekil
16).
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Farklı işlevlerin birlikte çözüldüğü spor merkezleri ve yüzme
havuzları kentin merkezinde günümüzde çokça yer almaktadır.
Değişen kentin değişen kültürüne örnek teşkil eden spor
merkezleri, toplumun günümüz ihtiyaçlarına yönelik işlevleri
barındıran sürdürülebilen mekânlardır.
8. Sonuç
Yapılan çalışma ile hayatımızın her alanında dönüşümler
yaşandığı görülmektedir. Yaşadığımız ve vaktimizin büyük
kısmını geçirdiğimiz konutların işlevsel dönüşümü, ulaşım
ağlarının ve yapılarının dönüşümü, alışveriş kültürümüzün ve
yapılarının dönüşümü, eğitim ve spor yapılarının dönüşümü
bunlardan bazılarıdır ve bu dönüşümün sadece mimari
yönüdür. Değişim ve farklılaşma hızla devam eden bir olgu
olarak hayatımızın bir parçası olmuştur. Gelişen toplumun
gelişen değerleri geçmişle bağlantılı olarak, stratejik planlar
dâhilinde yapılmalıdır. Günümüz toplumu geleceği öngörmeli
ve değişimi keşfetmelidir. Her ölçekte yapılacak tasarımların,
güçlü ve anlamlı bir sürdürülebilirlik kavramı ışığında, zaman
olgusunun girintili ve birleşik yapısını göz önünde bulundurarak
yapılması, çok yönlü planlamanın oluşmasını sağlayacaktır.
Tasarımda geçmişin izleri, günümüzün yaşantısı ve geleceğin
değişimi bütünleştirilmelidir. Zamanların ve dönemlerin birbiri
ile bağlantısı sürdürülebilirliği doğal olarak oluşturacaktır.
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