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ÖZET 
Teknoloji, bilimsel çalışmalardan yola çıkarak yeni bir ürün geliştirmek ve hizmet desteği sağlamak için 
gerekli bilgi, beceri ve yöntemler bütünü olarak tanımlanabilir. Endüstri Devrimi ile değişen üretim 
teknikleri, son yıllarda köklü bir değişime sahne olmaktadır. Bilimsel çalışmaların çoğalmasıyla üretim 
alanlarındaki makineleşme artmakta, üretim yöntemleri değişmektedir. İnsanlar, fabrikada makineleri 
işleten kişilerden çok, bu makineleri, üretim yöntemlerini, ürünün finans değerlendirmesini, 
pazarlamasını, tanıtımını tasarlayan kişiler halini almıştır. Teknolojideki gelişmeler ve dönüşümler, 
çağdaş yaşamı “değişim” kavramının üzerinde ve onu etkileyen faktörlerin eşliğinde yeniden 
biçimlendirmektedir. Çağdaş mekan olgusu ise iletişim, ulaşım, dolaşıma yönelik ve bunların etkilediği 
zaman, mekan, yaşam şekillenişi ve etkileşimi ile yeniden tanımlanmaktadır.  
 
Çalışma, “değişim” ve “gelişmeyle” özdeşleşen teknoloji kavramının çağdaş yaşam üzerindeki etkisini 
incelemekte, kullanıcıların çağdaş mekanlardan beklentilerini tartışmaya açmaktadır. Çalışmada, 20. 
yüzyıl başından beri kendini sürekli yenileyerek tekrarlayan mekan sorunlarına karşılık sunulan güncel 
çözüm önerileri irdelenmekte ve çağdaş iç mekan oluşumlarının analizleri yapılarak, biçimleniş ilkeleri 
ortaya konmaya çalışılmaktadır. 
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THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL IMPROVEMENTS TO THE 
FORMATION OF INTERIOR SPACE 
 
ABSTRACT 
Technology can be defined as, devoloping a new product by scientefic studies, and the whole required, 
skill and method knowledges to service support. Production techniques has changed by the Industrial 
revolution witnessing radical developments in recent years. The proliferation of  scientific studies 
increases the mechanization in the production process, and  make changes in the production methods. 
People are becoming the ones who manufacturing these machines, making the product evaluation in the 
financial system, being part of marketing and advertisement process than simple operators in the 
factories. Technological developments and transformations, reforms contemporary life with the 
“alteration” notions. Contemporary space is redifined by communication, transportation and circulation 
by their influence on time, formation of life and interaction.  
 
The study examines the effects of technology, which recently becames identical to "change" and 
"development" on modern life and open a debate on the expectations of users from contemporary spaces.  
It is put forward the principles of shaping sortings by examing the responses to spatial issues repeating 
itself begining from the 20. century and examing the contemporary space. 
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1.GİRİŞ 
 
Teknoloji, bilimsel çalışmalardan yola çıkarak yeni bir ürün geliştirmek ve hizmet 
desteği sağlamak için gerekli bilgi, beceri ve yöntemler bütünü olarak 
tanımlanabilir. Bir başka deyişle, çeşitli teknikleri inceleyen ve yeni teknikler 
araştıran bilim dalına “teknoloji” denir. Teknoloji (technologos), Eski yunanca 
kaynaklı bir kelime olup “techne” (teknik) sanat ve zanaat bağlamında “yapmak” ve 
“logos” ta bilmek anlamında kullanılmıştır. Marx, teknik deyimini nesnelleşmiş 
bilgi gücü olarak tanımlar ve toplumsal ilişkilerden soyutlanamayacağını vurgular. 
 
Bu noktadan hareketle, genel anlamda bireyi saran sosyal, doğal, teknolojik 
çevrelerin birbirleriyle sürekli etkileşim halinde olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Birbirlerinin değişim ve gelişimini tetikleyen bu çevreler insan yaşamını 
biçimlendirmekte ve yönlendirmektedir. Teknolojik ilerleme, bilimsel gelişmelerin 
somutlaşmasıdır. Toplumsal gereksinimler, bu gelişmelere yön vermektedir. Sınırlı 
enerji kaynakları, en ekonomik çalışma gücü ile en verimli üretim biçimlerinin 
geliştirilmesini tetiklemekte, yeni üretim araçlarının yaratılmasını gerektirmektedir. 
Toplumlar üretim tekniklerini ve araçlarını geliştirdikçe kendilerini de değiştirmekte 
yeni yaşam biçimleri belirlemektedir. Her yeni üretim tekniği, üretim aracı ve ürün 
insanlar için yeni meslekler tanımlamakta, yaşamı değiştirmektedir. 
 
21. yüzyılda, endüstrileşmesini tamamlayan ve teknolojik devrimle yeni bir dönem 
başlatan çağdaş toplumlar, içinde bulundukları dönemi, elektronik çağı, sibernetik 
çağ, üstün teknolojik çağ ya da bilgi çağı olarak adlandırmaktadır. Örneğin, gerçek 
bilimci Toffler (1996), toplumların gelişim sürecini üç ana aşamada 
değerlendirmekte sırasıyla tarım dönemi, endüstri dönemi ve günümüzü de bilgi 
çağı olarak sınıflandırarak, sosyolojik çalışmalarını bu temel dönemler üzerinde 
yürütmektedir. Bilgi çağında haberleşme teknolojilerinde köklü değişiklikler 
yaşanmakta, hız kavramı yeni anlamlarla bütünleşmekte ve yaşamı yeniden 
şekillendirmektedir. Bilgi Çağının,  Endüstri Döneminin katı sayılabilecek zaman, 
mekan ilişkilerine yeni boyutlar kazandırdığı gözlenmektedir. Toplum ve birey 
yaşamına doğrudan etki eden teknolojik gelişmeler, kent ve mekan ölçeğinde de 
kendini göstermektedir.  
 
Toplum ve bireyin yaşamında köklü değişimler yaratan Endüstri Devrimi gibi Bilgi 
Çağı da toplum ve bireyin yaşamını doğrudan etkilemektedir. Endüstri Döneminde 
çekirdek ailesi ile toplu konutlarda yaşayan, çalışmak için fabrikalara giden üretim 
ve tüketim alışkanlıkları farklı bireyler, Bilgi Çağında çalışmak için ofislere giden 
bilgisayar ortamında iletişim kuran, bilgiye ulaşan yine bilgisayar ortamında sanal 
mekanlarda bir araya gelerek sosyalleşen kişilere dönüşmektedirler. Bir başka 
deyişle, Bilimsel çalışmaların çoğalmasıyla üretim alanlarındaki makineleşme 
artmakta, üretim yöntemleri değişmektedir. İnsanlar, fabrikada makineleri işleten 
kişilerden çok, bu makineleri, üretim yöntemlerini, ürünün finans değerlendirmesini, 
pazarlamasını, tanıtımını tasarlayan kişiler halini almaktadır.  
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Teknolojideki gelişmeler ve dönüşümler, çağdaş yaşamı “değişim” kavramının 
üzerinde ve onu etkileyen faktörlerin eşliğinde yeniden biçimlendirmektedir. Çağdaş 
mekan olgusu ise iletişim, ulaşım, dolaşıma yönelik ve bunların etkilediği zaman, 
mekan, yaşam şekillenişi ve etkileşimi ile yeniden tanımlanmaktadır. Giderek daha 
da bireyselleşen kişilerin değişim gösteren gereksinimleri ve tüketim alışkanlıkları, 
kentlerin işleyişini değiştirmekte buna bağlı olarak mekan biçimlenişini de 
etkilemektedir. İnsan yaşamını belirleyen teknolojik gelişmeler, mekanların 
biçimlenişine de egemen olmaktadır. Buna bağlı olarak mekan biçimlenişlerinin 
yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.  
 
Teknolojik gelişmeler mekanların oluşumunu, boyutsal, işlevsel, biçimsel olarak 
yenilenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Kullanıcı boyutlarıyla ilişkili temel 
insan gereksinimlerini karşılayan hareketli ya da hareketsiz donatı elemanlarının 
boyutlarında çok büyük değişimler olmasa da, mekanla ilişkili teknolojik 
ekipmanlarda büyük değişiklikler yaşanmaktadır. Genelde  mekan konforuna 
yönelik geliştirilen ürünler, donatılar, ekipmanlar, çağın yaşam biçimlerine uygun ya 
da gereksinimlerini karşılayabilecek şekilde geliştirilmektedir. Mekanların fiziksel 
çevre koşullarını, kullanıcıya uygun hale getirmek amacıyla tasarlanan 
ekipmanlardaki (ısıtma, soğutma, hijyen vb.) değişim, mekanların niceliksel ve 
niteliksel özelliklerini de belirlemektedir. 
 
Bireysel yaşamın ön plana çıktığı çağdaş kentlerde, teknolojik ekipmanların 
boyutlarındaki küçülme, buna karşın işlevlerindeki gelişme mekanların boyutlarını 
küçültmekte, biçimlenişini değiştirmektedir. Endüstri Devrimi ile birbirinden ayrılan 
çalışma ve konut alanları, üretim ve iletişim teknolojilerindeki değişimle yeniden bir 
araya gelmeye başlamıştır. Bilgisayar ortamında tasarlanan projeler yine sanal 
ortamlarda uzaktaki makineleri yönlendirmekte ve üretime geçirebilmektedir. Bu 
durum her an her yerden çalışma alanlarına erişebilmeyi ya da çalışma ortamını 
yanında taşımayı gerektirmektedir.   
 
Sınırlı enerji kaynakları, ulaşım teknolojilerindeki gelişim, üretim alanlarının, ham 
madde ve yerel kaynaklar göz önünde bulundurularak konumlandırılmasını 
gerektirmektedir. Proje ve üretimin farklı yerlerde gelişmesi, ürünün oluşum 
aşamalarında denetim hizmeti veren insanlar için hareket üzerine kurulu bir yaşam 
zorunluluğu getirmektedir. Yaşamının belli sürelerini değişik coğrafyalarda 
geçirmek zorunda olan insanlar için birden çok yaşama ve çalışma ortamı 
gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Sınırlı yeryüzü kaynakları, bu mekanların ekonomik 
olarak üretilmesini ve yaşamını sürdürmesini gerektirmekte, enerji ve alan 
ekonomisi için mekan küçülmelerine gitme eğilimini doğurmaktadır. Bu durum 
özellikle 20. yüzyıl yapı ve mekan üretiminde etkili rol oynayan temel kavramların 
yeniden tanımlanmasını gerekli kılmaktadır. Çağdaş kent mekanlarının oluşum 
sürecinde (tasarım ve yapım) kullanıcının da sürece katılması için geliştirilen 
esneklik ve değiştirilebilirlik kavramları yeni boyutlar kazanmaktadır. Bu nedenle,  
çalışma, esneklik ve değiştirilebilirlik kavramlarını yeniden tartışmaya açmayı 
hedeflemekte, yeni bir ürün olarak görülen çağdaş yaşam modülleri örneklerinden 
yola çıkarak, küçük mekanlar için tasarım özellikleri belirlemeyi amaçlamaktadır. 
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2. GÜNÜMÜZDE ESNEKLİK VE DEĞİŞTİRİLEBİLİRLİK KAVRAMLARI 
 
Endüstri Devrimi, I. ve II. Dünya Savaşı sonrası artan büyük konut açığı olgusu ile 
ortaya çıkan çözümlemeler daha çok konunun niceliksel yönleri ve teknolojik 
faktörlere ağırlık vererek gelişmiştir. Ancak 20. yüzyıl başlarında konut olgusunun 
niteliksel yönüne de önem vermesi gerekliliğine dikkat çeken çalışmaların başlaması 
ile, kullanıcı-tasarımcı ilişkisinin tamamen kopmasına neden olan kitlesel mekan 
üretimine tepkiler doğmuştur. Mekanın bitmiş bir ürün olarak değil, bir süreç olarak 
algılanması gerekliliği görüşüne sahip olan bu yaklaşımlar, mekanların, kullanıcı 
istek ve gereksinimlerine tam ve doğru olarak yanıt verebilmesi için, mekan 
oluşumlarında kullanıcı katılımının önemine işaret etmektedirler. Konut üretiminin 
bir yandan endüstriyel metotlarla hızlı, kolay ve ucuz olarak üretilmesi için 
olanaklar aranırken, diğer yandan da konutlarda kullanıcı, istek ve gereksinimlerine 
yanıt verebilecek şekilde, kullanıcı katılımının sağlanması için yollar araştırılmıştır 
(Bozdayı, 1992). 
 
Endüstriyel üretiminin tabanını oluşturan seri üretim kavramı, yapı kullanıcılarının 
gereksinimlerinin değişimi ve önceden bu değişimin belirlenememesi, yapı 
genelinde ya da birimlerinde esneklik ve değiştirilebilirlik olgularını ortaya 
çıkarmıştır. Esneklik ve değiştirilebilirlik kavramları, modern yaşamda yer alan 
teknolojik gelişmelere ve kullanıcı gereksinim ve isteklerine karşın bir çözüm 
önerisi anlamındadır. Bu kavramlar tasarımlara ve uygulamalara, kent ölçeğinden, 
konut birimi ölçeğine kadar yansıyabilme özelliğine sahiptir. Modernizm ve 
modernizm sonrasında mekan oluşumları ve iç mekan biçimlenişinde bu kavramlar 
önemli rol oynamıştır.  
 
 
Esneklik kavramını, Hasol (1995), “Bir cismin üzerindeki yükün kaldırılmasıyla ilk 
durumuna dönme özelliği”, Dural (1992), “Değişen koşullarda değişik 
gereksinimlere uyum sağlayabilme”, Tapan (1972), ”Yapı sistemini değiştirmeden 
aynı tasar ünitesinin farklı kullanıcı gereksinimlerine yanıt verme yeteneği ve aynı 
hacimlerden birden fazla işlev için faydalanma olanağı”, Dluhosch (1975), “Temel 
sistemi değiştirmeden, şartları değiştirmeyi sağlama yeteneği” olarak 
tanımlamaktadır (Bozdayı, 1992). 
 
Yaşanan çevrenin, mobilyanın ya da donatının, değişen gereksinimlerle beraber 
herhangi bir kayıp olmadan kolaylıkla değişim geçirebilmesi esneklik olarak ifade 
edilebilir. Bir başka deyişle, mekanın değiştirilebilir olması, esnek olma özelliğinden 
gelir. Esnek ve değiştirilebilirlik özelliğinin temeli, tasarım ürünü ile gereksinimler 
arasındaki durağan olmayan ilişkinin, zaman içindeki olası değişimler ile denge 
içinde kalmasıdır. Bu şekilde yapıların fonksiyonel ömürlerinin uzaması ve önceden 
kestirilemeyen davranış değişimleri ile tasarlanan çevrenin dengesinin kalıcılığı 
amaçlanmaktadır. Bu yapının ömrü boyunca çeşitli nedenlerden dolayı ortaya 
çıkabilecek değişikliklere uyum sağlayabilmesi söz konusu olduğunda esneklik, 
adapte olma ve değişebilme kavramlarının önemi ortaya çıkmaktadır. 
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Son yılların tasarım yaklaşımları içerisinde önemi iyice belirginlik kazanan esneklik 
ve değiştirilebilirlik kavramları, günümüzde kent ölçeğinden başlayarak iç 
mekandaki en küçük donatı elemanına kadar tüm tasarım disiplinleri tarafından ele 
alınmaktadır. Toplumların değişen yaşam koşulları, aile yapısındaki değişimler, 
kullanıcıların zaman içinde değişen istek ve gereksinimleri, hızlı nüfus artışı 
nedeniyle daralan mekanlar, konut iç mekanlarının biçimlenişini etkilemektedir. 
Kullanıcıların değişen gereksinimlerinin karşılanması için, mekanların ve donatı 
elemanlarının çok işlevli kullanımı yaygınlık kazanmıştır. Tam tersi durumlar, yani 
esnekliğe değişebilirliğe izin vermeyen tasarımlar, hızla değişen ve gelişen 
toplumsal gereksinimlere cevap vermemekte, bu da onların fiziksel ömürlerini 
tüketmeden işlevsel ömürlerini bitirmelerine neden olmaktadır. Bu nedenle 
mekanlar ve mekanlardaki donatıların, kendilerini yeni durumlara göre adapte 
edebilecek şekilde esnekliğe sahip olarak tasarlanması, mekanların ve donatıların 
daha uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır (Öcal, 2001). 
 
Temelde “tasarım esnekliği” ve “işlevsel esneklik” olarak sınıflandırılan esneklik 
kavramı, son yıllarda değişik boyutlar kazanmış yeniden gözden geçirilme 
gerekliliğini ortaya koymuştur. 20. yüzyıl ortalarında, Le Corbusier’in konutu bir 
makineye benzetmesi, esneklik ve değiştirilebilirlik bağlamında açık plan ve serbest 
cephe gibi kavramları ortaya koyması günümüzde daha da geliştirilmektedir. 
Teknoloji geliştirildikçe ve yeni yaşam biçimleri yaygınlaştıkça değişebilir mekan 
parçalarının yanında, tüm mekanın yer değiştirebilmesi ya da yenilenmesi 
gündemdedir.  
 
Modern mimarlığın ömrünü doldurduğu söylemlerine karşın, küresel anlamda 
önemini zamanla arttıran “değişim” kavramına tasarım bağlamında yanıt gerçekçilik 
(Rasyonalizm) ile aranmaya başlanmıştır. Konut birimlerinin oluşumunda, 
Modernizmin başlarında Rohe’nin ortaya attığı “az çoktur” ilkesini yansıtan yalın, 
kapalı olmayan; açık ve özgür iç mekanlar günümüzde de öne çıkmaktadır. 
Rohe’nin formlarla uğraşmaması ve yapının sorunları üzerinde durması, 
fonksiyonalizmi reddetmesi binaların işlevleri değişse bile uzun ömürlü olmasını 
amaçlamakta olduğunun göstergesidir. Kortan (2000), 21. yüzyılda tasarımın, kent 
yaşamının, konut biriminin kısaca modern mimarinin evrimi doğrultusunda devam 
edeceğini ve başlıca dayanağının “değişim” ve “hareketlilik” kavramları üzerine 
oturan Fütürizm ve Archigram türevleri projeler olabileceğini öngörmektedir 
(Kortan,2000).  
 
Esneklik kavramını günlük yaşamın içine sokarak, kent ölçeğinden mekan birimine 
kadar değişebilir bir programlama ve yapım tekniği öneren “Archigram”ın mega 
strüktürleri günümüz esneklik olgusunun ilk örnekleridir. Göçebelik ve tüketim 
toplumu göz önünde bulundurularak üretilen projeler, günümüz iletişim tabanlı 
internet ortamının ve sanal mekanların bir habercisidir. Mimarlık olgusunun bir 
tüketim nesnesi olmadığını savunan gelenekçi tasarımcılara karşın, çağdaş kentleri 
bile bir tüketim nesnesi olarak tanımlayan Archigram, konstrüktivizm manifestoları 
ve gelecekçi tavırlar ile bütünleşmiştir. Archigram’ın ortaya çıkışında 60’lı yılların 
popüler kültürünün sanat ve mimarlık alanlarına yansımasının ötesinde teknolojik 

 
 
 
 
 
 
 

129



gelişmelerin rolü de büyüktür. Sadece teknolojinin değil, aynı zamanda kentlerin de 
sonsuz bir değişim ve hareketlilik içinde olduğu fikrinden yola çıkan Archigram 
gurubu, bir şehrin organizasyonunda en büyük problemin farklı işlev ve boyuttaki 
parçaların bir araya gelmesi olduğunu savunmuşlardır. Büyük ölçekli evrensel bir 
strüktür, kentin büyüyüp genişlemesine izin verebilir ve farklı işlevlerdeki parçaların 
bir araya gelmesini sağlayabilir görüşünden hareketle, Archigram’ın simgesi haline 
gelen vinçler esneklik kavramına yeni boyutlar yüklemiştir (Özkuş 2005). 
 

 
Şekil 1: Archigram’ın Kurgusal Kentleri (Cook, 1964) 

 
Zamanın araştırmacıları tarafından Archigram’ın kent megastrüktürleri teknolojik 
gelişmelerin sonsuzluğuna inançla ortaya çıkmış ütopyalar olarak yorumlansa da, 
onu takip eden zamanlarda günün teknolojisine uygun projeler üretilmiş ve hayata 
geçirilmiştir. Kurokawa tarafından 1970-1972 yılları arasında Tokyo için tasarlanan 
ve uygulanan “Nagakin Kapsül Kulesi”, Richard Horden ve öğrencileri tarafından 
tasarlanan ve Münih Teknik Üniversitesi’nde prototipleri üretilen ve deneysel 
amaçlı kullanılan “Micro-Compact” evler hayata geçirilen projelerin başlıcalarıdır. 
Bunun yanında günümüz teknolojisine henüz uzak olarak duran, kurgusal bir proje 
olarak günümüz Archigram’ı olarak nitelendirilebilecek, Kolatan Mac Donald 
stüdyo tarafından tasarlanan “Resi-Rise” örnekleri çoğaltmaktadır. 
 
2.1. Nagakin Kapsül Kulesi (Kurokawa, Tokyo 1970-1972) 
Bünyesinde döneminin tüm teknolojik ekipmanını barındıran, hareketlilik üstüne 
kurulu yaşam biçimlerini destekleyecek şekilde tasarlanan kapsüller, yapının uzun 
ömürlü olması göz önünde bulundurularak değiştirilebilir olarak tasarlanmıştır. Tek 
kapsül tüm çağdaş iletişim araçlarını içinde barındırmakta, çalışma, uyuma, 
dinlenme gibi işlevleri kapsamaktadır. Islak hacim zamanın ulaşım araçlarında 
olduğu gibi ince bir zarla yaşama mekanından ayrılmaktadır. Yapı bünyesinde 
modern bir şehir göçebesinin gereksinim duyacağı (postane, çamaşırhane, alışveriş 
büfeleri vb.)  tüm işlevleri içinde barındırmaktadır. Kentin ticaret merkezinin 
odağında konumlanmış iş adamlarına hizmet vermeyi amaçlayan kapsüllerin, 
taşıyıcı sistemle bağları koparılarak geleceğin teknolojileri için değiştirilebilir 
biçimde tasarlandığı görülmektedir.  
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Şekil 2: Nagakin Kapsül Evleri, Kurokawa (Schmal, 2006) 

 
2.2. Micro-Compact evler (Richard Horden, 2005) 
Yalnız yaşayan hareketli kullanıcılar için tasarlanmış bu konutlar, Leonardo’nun 
Vitruvius adamından yola çıkılarak 2.6 metrelik bir küpten oluşturulmuştur. Bir 
insanın yaşayabileceği en küçük birimi elde etmek mekanın taşınabilir olmasını 
sağlamış, çağdaş kentlerin ara sokaklarında bile hareket edebilme olanağı 
yakalanmıştır. Biçimsel olarak küpün seçilmesi, küreden daha ferah bir algıya sahip 
olması olarak özetlenmiştir. Birimler çeşitli şekillerde bir araya getirilebilmekte, 
araziye yayılması sağlanabildiği gibi, yardımcı strüktürlere takılarak düşeyde de üst 
üste konumlanabilmesi sağlanmaktadır. Önceden hazırlanmış altyapı bağlantılarına 
takılıp çıkarılabilen evler, değiştirilebilirlik kavramına yenilikler getirmektedir. İş 
adamları, öğrenciler, akademisyenler hedef alınarak üretilen proje, iç mekanında, 
ıslak hacim, mutfak, uyuma, çalışma, depolama işlevlerini barındırmaktadır. Islak 
bölüm olarak adlandırılan ve hareketli bir bölücü ile yaşama ve dinlenme 
mekanından gerektiğinde ayrılabilen alan mutfak, duş, tuvalet işlevlerini 
karşılamaktadır. Giriş ve dolaşım aksı mekanı ikiye bölerek ıslak ve kuru zeminleri 
ayırmaktadır. Çok işlevli donatılar, tüm küçük mekanlarda olduğu gibi burada da 
kullanılmış, ve üst üste bindirilen çalışma, yaşama, dinlenme alanları 
çözümlenmiştir. 

 

  
Şekil 3: Micro Compact Evler, Richard Horden (Ertaş, 2007) 

 
Enerji ve doğal kaynakların kullanımında tasarrufu hedefleyen bu mekanlar, kendi 
enerjisini üreten güneş panelleri, rüzgar gülleri ile desteklenebilmekte, çağdaş 
teknolojik ekipmanlarla donatılabilmektedir. Ahşap iskeletli, kontrplak ve yalıtım 
katmanları iç mekanda pvc, dışarıda alüminyum kaplamalarla bitirilen prototip 
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birimler, seri üretime uygun ve iklim şartlarına göre değişik malzemelerden 
üretilebilme esnekliğine sahip olarak tasarlanmaktadır. 

 

  
Şekil 4: Micro Compact Evler, Richard Horden (Ertaş, 2007) 

 
Horden (2007), insanın biraz dairesel olsa da doğal olan bakışının yatay olduğunu 
belirtmekte ve özelliklede küçük mekanların güçlü yatay çizgilerle ifade edilmesi 
gerektiğini ileri sürmektedir (Ertaş, 2007). Mikro Compact evlerin, doğal ışık için 
tasarlanan açıklıkları, aydınlattığı yüzeyler ve tasarımdaki yatay biçimleniş ilkesi 
mekanı olduğundan daha geniş algılamayı amaçlamaktadır. 
 
2.3. Resi-Rise (Kolatan, Mac Donald, 2000) 
Biçimleniş ilkeleri esneklik ve değiştirilebilirlik kavramları olan kurgusal oluşumlar 
ve tasarımlar günümüzde de gerçekleştirilmektedir. Günümüz teknolojisinde 
uygulama şansından söz edilemeyen ancak biçimleniş mantığı ile teknolojik 
gelişmelere yön verebilecek “Resi-Rise” bu örneklerdendir. Çağdaş kent 
oluşumlarında düşeyde ve yatayda büyüyebilecek gibi tasarlanan ve arazinin 
özelliklerine uyum sağlayabilecek formlara sahip kompartmanlar konut birimlerini 
oluşturmaktadır. Resi-Rise’da yaşaması ön görülen kullanıcılar, yapının tamamından 
bağımsız olarak hareket edebileceklerdir. Örneğin en üst kotun ya da en alt katmanın 
öncelikli olarak kullanıma açılması, orta bölümün sonradan yapılandırılmasında 
etkili olmayacaktır. Tam tersi bir durumda da, yani yerinden çıkartılabilecek ya da 
değişecek modül konut birimleri, yapının diğer kompartımanlarını etkilememektedir 
(Kolatan ve Mac Donald, 2000). 
 

 
Şekil 5: Resi-Rise (Kolatan, Mac Donald, 2000) 
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Resi-Rise düşey kentleşmeye örnek olabilecek bir yapı değildir. İşlevsel yönden 
yoğunlaşmış kentlere uygulanabilecek yapısal bir çözüm önerisi olarak 
görülmektedir. Kavramsal anlamda modüllerin, kapsüllerin, konut birimlerinin bir 
matrisi olarak göze çarpmaktadır. Modüllerin organizasyonu büyük bir kenti 
oluşturmaktadır. İlk modül üretilip yerine yerleştirilir yerleştirilmez içinde 
yaşanabilmektedir. Diğer modüllerin yerine konmasını beklemek gerekmemekte asla 
tamamlanmamış günün şartlarına göre biçimlenen bir oluşum olarak görülmektedir 
(Schmal, 2006). Yaşam birimlerinin yapısı, boyutları, programı, işlevleri 
malzemeleri, servis üniteleri ve tasarımı, tasarımcılar tarafından belirlenen ilkeler 
dahilinde ısmarlanabilmektedir. Bu sayede, bütünle parçalar arasındaki karmaşık 
ilişki sistemi, Resi- Rise’da tamamlanmaktadır. Burada yaşayacak olan kullanıcılar, 
kendi yaşam birimlerindeki mekansal organizasyonları kendileri yapabilmektedirler. 
Kullanıcı yaşam biriminden ayrıldığında, kompartmanlar bütünden çıkarılıp yeniden 
kullanıma hazırlanmaktadır. Yapı içinde, hem kullanıcıların kendi 
kompartmanlarıyla gelip yerleşmeleri hem de birimin kiralanması mümkündür 
(Öcal, 2001). 
 
3. SONUÇ 
 
Çağdaş kentlerde birim alan başına düşen kullanıcı sayısı her geçen gün artmaktadır. 
Bunun yanında ilerleyen teknoloji ile birlikte, konut içi ve çevresinde işlevsel 
gereksinimlerin bir çoğu makine yardımı ile çözülmekte ve işlevler için ihtiyaç 
duyulan alanlar da küçülebilmektedir. Bu durum konutun içe dönük işlevlerine 
doğrudan yansımalıdır. Böylelikle şehir içinde ve dışında oluşturulan çekirdeklerde 
yer alan yerleşim birimlerini daha tutarlı ve ekonomik şekilde kullanmak olasıdır. 
Konut birimlerinin kullanıcı kimliğine göre yeteri kadar alan üzerinde tasarlanması, 
kent ölçeğinde, dışa dönük yani sosyal aktivitelere yönelik işlevlere daha fazla alan 
ayrılması anlamına gelebilmektedir. Kent yaşamının gereği olan sosyal 
aktivitelerdeki çeşitlilik, sağlıklı bireyler oluşturmada ön plana çıkmaktadır. Bu 
aşamada, modern, çağdaş kent kullanıcısının yaşamını ve gereksinimlerini yeniden 
tanımlamak, belirlemek, zaman aralıkları ile gözden geçirip değişime uygun hale 
getirmek zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 
 
Çağdaş kentlerin mekan sorunlarına çözüm arayışları 20. yüzyıl başında ortaya 
konan çözüm önerileri ile örtüşmekte ve Modernizm’in görüşlerinden 
beslenmektedir. Yaşam biçimlerindeki ani değişimin tecrübesi Endüstri Döneminde 
yapılmış, bilgi çağındaki değişimlere hazırlıklı gelinmiştir. Ürünü ve üretim 
biçimlerini destekleyen teknolojideki gelişim, değişim ve hareketlilik insan 
üzerindeki etki düzeyini gittikçe arttırmaktadır. Üretim biçimlerinin değişmesi, 
çalışma sistemlerini dolayısıyla da yaşam biçimlerini farklılaştırmıştır. Küresel ve 
ülkesel anlamda iletişim ve ticaretin artması, çalışanların ve bilgi üreten 
kullanıcıların hareketlilik düzeyini çoğaltmıştır. Sözü edilen hareketlilik kavramı ve 
mekan birimlerinin kullanıcı kişi sayısındaki düşüş, enerji ve çevresel kaynakların 
ekonomik kullanılması gerekliliği, küçük hacimlerinin üretilmesine yönelmenin en 
önemli nedenleridir. 
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Kurgusal ve uygulanabilir olarak iki ayrı grupta algılanabilecek küçük mekan 
birimlerinin uygulanabilir grubunda olanlar gerçekçilik anlayışı ile günün 
teknolojisini kullanmakta, kurgusal guruptakilerde Archigram gibi öngördükleri 
düzeyde geleceğin teknolojisine yön vermeyi hedeflemektedir. Uygulanmış projeler 
olarak öne sürülen ve uzay araçlarından, hareketli araçlardan yola çıkan kapsül 
görünümündeki, bir yerden başka bir yere kolaylıkla taşınabilen kısıtlı (küçük) 
mekanlar deney aşamasındadır. Belirli süreler belirli kullanıcı gurupları arasında 
tecrübesi yapılmakta olan bu konutlar, deneyimler doğrultusunda geliştirilmeye 
çalışılmakta ve kent kullanıcısına sunulmayı hedeflemektedir. Nüfusu hızla artan, 
doğal kaynakları yine aynı hızla tükenen çağdaş kentlerde, değişen yaşam 
biçimleriyle kısıtlı mekan birimlerinin üretilmesi ve kullanılması kaçınılmaz olarak 
değerlendirilmektedir. Bu nedenle kısıtlı mekan biçimleniş özelliklerinin 
belirlenmesi ve ortaya konulması zorunluluğu doğmaktadır.      
 
Bu noktadan hareketle kısıtlı hacimlere sahip mekan birimleri ya da modülleri 
tasarlanırken esneklik ve değiştirilebilirlik kavramlarının önem kazandığı ortadadır. 
Kullanıcıya istek ve gereksinimleri doğrultusunda konut gruplarında seçim hakkı 
hedefleyen tasarım esnekliği, konut birimlerinin dış mekanla ilişkileri ve iç mekan 
özellikleri ile bağlantılı olmalıdır. Hareketli modüller olarak tasarlanan konut 
birimleri bağlı oldukları strüktürler içerisinde ya da topografya koşullarına göre yer 
değiştirebilmelidir. Aynı durum iç mekan özellikleri için söz konusu olabilmeli, 
çeşitli çözüm önerileri ile karşılaşan kullanıcı daha serbest hareket edebilir hale 
getirilmelidir. Kısıtlı hacimlere sahip “modül” konutların ana hedeflerinden biri de 
yapım esnekliğidir. Endüstriyel ürün olarak tasarlanan ve uygulanan konutlar, 
standardizasyon, prefabrikasyon, rasyonalizasyon gibi kavramları üretim aşamasında 
bünyesinde barındırmalı, yapımın her aşamasında müdahaleye izin vermelidir. Bu 
durum tasarıma, kullanıcı katılımını teknik bir zorlama olmaksızın sağlamayı 
hedeflemektedir. 

 
Tasarım ve yapım düzeyinde başarıyla sağlanan esneklik özellikleri kullanım 
aşamasındaki esnekliği de olumlu yönde etkileyecektir. Ancak yapı kabuğu ile 
ilişkili sabit donatı sistemleri ile üretilen kısıtlı mekan birimlerinde mekan 
organizasyonları ve düzenlerini değiştirmektense, konut modülünün değiştirilmesi 
hedeflenmekte, kiralama ya da satın alma yoluyla elde edilen birimlerin yerlerinin 
değiştirilmesi uygun görülmektedir.  
 
Sonuç olarak; çağdaş kentlerde yer alacak ve birer endüstriyel ürün kimliğine sahip 
kısıtlı mekanların, temel düzeylerde ve genel anlamda uzun ömürlere sahip olması 
için barındırması gereken özellikler şu şekilde özetlenebilir; Yapının iç mekanları ile 
dışarıyı bölen, hacimleri sınırlandıran kabukların rasyonel formlara sahip olması ve 
iç mekan rahatlığını sağlayacak ölçütlerde esneklik ve değiştirilebilirlik 
kavramlarının içermesi gereklidir. İç mekanlar, kullanıcısının tüm yaşamsal 
işlevlerini karşılayabilecek özellikleri kapsamalıdır. İç mekanların biçimlenişi ve 
organizasyonları, kullanıcı karakteristiklerine göre esnek ve değiştirilebilir olarak 
düzenlenmelidir. Hareketli ve sabit iç mekan donatıları ergonomik ölçütler göz 
önünde bulundurularak tasarlanmalı ve günün koşullarına göre yenilenebilir, esnek 
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ve değiştirilebilir olmalıdır. Yapı kabuğundan donatılara kadar her tasarım parçası 
modüler koordinasyon ilkeleri çerçevesinde seri üretime uygun olmalı, yapıların 
çatkı ve üretim sistemi yeniden değerlendirilmesi gereklidir. Değişim ve 
yenilenebilirlik amacıyla tasarlanmış tüm ürünler her an ulaşılabilir nitelikte ve 
ekonomik olmalıdır. 
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