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Özet 

 
İklim krizi, tüm yönleri ile kuşkusuz günümüzün en önde gelen küresel sorunudur. Bir an önce kritik 
önlemler alınmaz ise, yakın gelecekte bu gerçeğin oldukça kaotik sonuçları ile yüzleşeceğimiz 
açıktır. Sıcaklık değerlerinin artışı, deniz seviyelerinin yükselmesi, kirliliğin yaygınlaşması, karbon 
salınım oranları ve ormansızlaşma gibi etkileri düzenli olarak ölçen raporlar; bu uygunsuz gerçeği 
görünür kılmaktadır. Ulusal düzeylerde titizlikle yürütülen bina enerji yönetmeliği ve yeşil bina 
sertifikası uygulamaları ise küresel bir anlayıştan henüz çok uzaktadır. Söz konusu raporlara 
bakıldığında, problemin başta gelen sorumlularından birinin yapı sektörü olduğu da görünmektedir. 
Çağdaş yapı malzemelerinin üretim ve taşıması, inşaat aşamaları, kullanım boyunca mekanların 
iklimlendirilme ve aydınlatması süreçlerinin hemen tamamı sürdürülebilir olmayan yöntemlerle 
işletilmektedir. Dünya ölçeğinde tek tipleşmiş yapı üretim yöntemi, yerel ihtiyaçları karşılayamadığı 
gibi yöresel hava koşullarının tümü ile de örtüşmeyerek iklim krizinin büyümesine katkı 
sağlamaktadır. Öte yandan; yerel malzeme ve teknikle üretilen, yöresel iklim ve kültürle örtüşen 
vernaküler yapıların dünyanın her noktasındaki varlığı ve tüm yapı stoğundaki yoğunluğu inkar 
edilemeyecek şekilde ortadadır. Bu çalışmanın önerdiği yönteme göre; vernaküler yapıların 
sürdürülebilir yöntemleri saptanmalı ve hızla formel mimariye uyarlanmalıdır. Yerel düzeyde 
yürütülecek çalışmalar küresel ölçekte denetlenmeli ve raporlanmalıdır. Böylece, sürdürülebilir yeni 
yerel yapım yönetmelikleri türetilmelidir. Ancak bu çalışmanın tariflediği gibi bir yaklaşımla, iklim 
krizinde mimarlığın payını azaltmak amaçlanabilir. 
 
Anahtar sözcükler: iklim krizi, iklimle dengeli tasarım, vernaküler mimarlık, sürdürülebilir mimari, 
sürdürülebilirlik 

 
THINK GLOBALLY DESIGN LOCALLY: 

URBAN VERNACULAR APPROACH FOR CLIMATE CRISIS 
 
Abstract 

 
Climate crisis is the biggest global threat of current era. If the necessary critical actions are not taken 
now, it is obvious that we are going to face the chaotic results in near future. Reports figuring out 
warming increase, sea level rise, pollution growth, carbon emission, and deforestation, put forward 
this inconvenient truth. National building energy codes and green building certificate programs seem 
far from a global approach. Mentioned reports also show that the building sector is the main 
contributor of the climate crisis. Production and transportation of modern materials, construction, 
space climatization and lighting processes are all operated via unsustainable methods. Globally 
homogenized building attitude does not meet local needs and by mismatching the local conditions it 
also promotes the climate crisis. On the other hand, the vernacular architecture, adapted the regional 
climate and culture with local materials and techniques, exist all over the world and holds the greater 
percentage of the global building stock. According to the method this study explains, the sustainable 
aspects of vernacular architecture must rapidly be transferred to formal architecture. Studies on 
various local levels must be controlled and reported by global authorities. Thus, new sustainable 
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local building codes must be produced. Only by using a similar method with the one this study 
explains, the contribution of architecture to climate crisis can be reduced. 
 
Keywords: climate crisis, climate responsive design, vernacular architecture, sustainable 
architecture, sustainability 
 

Giriş: Çağın Gerçeği İklim Krizi 
 
Ne yazık ki, uygarlık tarihinin en fazla tüketici ve kirletici dönemini yaşamaktayız. Bu yüzden de 
günümüzde, atalarımızın hiç görmediği çeşitlilik ve ölçekte küresel sorunlarla yüzleşmekteyiz. 
Küresel ısınma, kaynakların azalması, deniz seviyesinin yükselmesi, çevresel kirlilik, kontrolsüz 
ormansızlaştırma, atık denetimsizliği, karbon salınımı, yenilenemez enerji kaynaklarına yüksek 
bağımlılık, canlı türlerindeki soy tükenmesi sonucu doğal döngülerin bozulması; bu küresel 
sorunlardan başlıcalarıdır. Tüm bunları, “iklim krizi” başlığında değerlendirmek de olanaklıdır. 
Bizden sonraki nesillerin de bu sorunlarla ya da bizim henüz haberimizin dahi olmadığı yepyeni 
küresel problemlerle karşılaşıp karşılaşmayacakları ise tamamen bizim elimizdedir. Bugün bu 
sorunların bilinçli ihmali ya da bunlara karşı alınacak her önlem, gezegenin geleceğini doğrudan 
ilgilendirmektedir. 
 
Adı anılacak raporlara bakıldığında, iklim krizinin başlıca sorumlularından birinin yapı sektörü yani 
mimarlık olduğu anlaşılmaktadır. Yapı malzemesi üretimi ve inşaat sahasına taşınması, yapım 
aşamaları, mekanların kullanım süresince iklimlendirilmesi ve aydınlatılması, ömürleri tamamlanan 
yapıların yıkılması süreçlerinin tümünün büyük oranda sürdürülebilir sayılamayacak biçimlerde 
işlemesi; mimarlık alanını iklim krizi sorumlularında liderliğe taşımaktadır. Şüphesiz, yeni bir yapı 
üretimi anlayışına acil ihtiyaç bulunmaktadır. 
 
Dünyadaki tüm mimarlık eylemi anlatılan şekilde sorumsuz bir biçimlenişte değildir. Gezegendeki 
yapı stoğunun büyük çoğunluğunu oluşturan vernaküler (mimarsız) mimari örnekleri, özellikle pasif 
iklimlendirme yöntemlerinde günümüz mimarları için eşsiz nitelikte dersler barındırmaktadır. 
Vernaküler mimarinin iklim performansı açısından formel (mimarlı) mimariyi açıkça geride 
bıraktığını çeşitli ölçümlerle ortaya koyan onlarca çalışma bulunmaktadır. 
 
Vernaküler yapılardan öğrenilecekler ile şekillendirilecek yeni bir yapı tasarımı anlayışı (kent 
vernaküleri) ile, iklim krizinde mimarlığın payının azaltılması hedeflenebilir. Çalışma, bu 
gerçeklerden hareketle; önce iklim krizinde mimarlığın payını literatür tarama ile ortaya çıkarmaya 
çalışmış, sonra vernaküler yapılardaki iklimle dengeli tasarım değişkenlerini saptamış ve sonunda 
formel mimariye vernaküler öğretileri odaklı yeni bir tasarım anlayışı önerisi geliştirmiştir. 

 
Hızlanma: İklim Krizinde Mimarlığın Payı 

 
İklim krizi, özü itibarı ile küresel ısınma ve iklim değişikliğinin çatı ismidir ve özellikle endüstri 
devrimi sonrası insan etkisi ile gerçekleşen büyük ölçekli olumsuzlukları ifade eder. “Antroposen” 
olarak da adlandırılan bu dönemdeki bir dizi değişiklik, dünyanın olağan işleyişini tehdit eder çapta 
bir kimliğe bürünmüştür. Birkaç kritik veri, iklim krizinin ciddiyetini anlamlandırmakta yarar 
sağlayacaktır. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) verilerine göre, endüstri öncesi 
döneme göre dünya sıcaklık ortalaması 1,5 ºC yükselmiştir (IPCC, 2018). Dünya Meteoroloji Örgütü 
(WMO) de, önümüzdeki beş yıl içerisinde bu ortalamanın kalıcı şekilde 1,5 ºC daha yükselmesine 
yüzde elli ihtimal vermektedir (World Meteorological Organization, 2022). Paris Anlaşması da 
küresel ısınmayı, endüstri öncesi döneme göre 2 ºC artışın altında, tercihen mevcut 1,5 ºC düzeyinde 
tutmayı hedeflemektedir (Paris Agreement, 2015). Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi (UNFCC) verilerine göre ise; sıcaklık günümüzdeki ortalamanın da üzerine çıktığında 
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bir dizi olumsuzlukla daha yüzleşmemiz olasıdır. 1,5 ºC daha ısınma ile yılda ortalama iki ay sürecek 
bir küresel kuraklık, 2 ºC ısınmada dört ay ve 3 ºC ısınmada on ay olarak öngörülmektedir. Aynı 
şekilde; 1,5 ºC ısınmada tüm memelilerin %4’ü yaşam alanlarının yarısını yitirecekler iken, bu veri 
2 ºC ısınmada %8 ve 3 ºC ısınmada %44’e yükselecektir. Yazları gerçekleşen orman yangınları 
konusunda da aynı kaynak; 1,5 ºC ısınma için %41 düzeyinde, 2 ºC için %62 ve 3 ºC için %97 
oranlarında artış öngörmektedir (UN Climate Change, 2021). Carbon Brief isimli web sitesi de 
sıcaklık artışı için benzer öngörülerde bulunmaktadır. Ona göre de 2100 yılına kadar deniz seviyesi; 
1,5 ºC artış durumunda ortalama 48 cm ve 2 ºC artış için ortalama 56 cm ve 3 ºC artış için de ortalama 
7 m yükselecektir (McSweeney vd., 2018). Tüm bu veriler, dünyanın bazı bölgelerinin yaşanmaz 
niteliklere dönüşeceği ve milyonlarca iklim göçmeninin ortaya çıkacağını göstermektedir. Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) de iklim değişikliğini, 21. yüzyılda küresel sağlığa karşı en büyük tehdit 
olarak tanımlamaktadır (IPCC, 2014). 
 
Birtakım başka veri de iklim krizinde mimarlığın payını ortaya koymaktadır. Birleşmiş Milletler 
Çevre Programı (UNEP) 2021 raporuna göre yapılar, 2020 yılında hem enerji tüketiminde %36 ile 
hem de enerji tüketimine bağlı gaz salınımında %37 ile en büyük pay sahibidir. Rapordaki bir başka 
veri de bu enerji tüketimini detaylandırmakta ve en büyük harcamanın mekanların 
iklimlendirmesinde yapıldığını ortaya çıkarmaktadır. Rapor, gaz salınımlarının büyük oranda 
pandemi kapanması ile geçen 2020 yılı dışında düzenli olarak arttığına da dikkat çekmektedir 
(UNEP, 2021). Yapıların kullanımlarındaki bu verilerin yanında henüz üretimleri sırasında da enerji 
harcandığı ve gaz salınımı ortaya çıkarıldığı anımsanmalıdır. Söz gelimi, yapı malzemesin taşınması 
ve inşası ile ortaya çıkan gömülü karbon, yapının ömrü boyunca yapacağı salınımın çeyreğini ve 
küresel ölçekteki karbon salınımının %11’ini oluşturmaktadır ve binalardaki karbon salınımının 
önlem alınmaz ise 2050’ye kadar iki katına çıkması beklenmektedir (Budds, 2019). Dünya 
Kaynakları Enstitüsü’nün (WRI) 2019’da yayımladığı bir rapora göre de Paris Anlaşması’nda 
2050’ye kadar tüm yapıların net sıfır karbon olması gerektiği belirtildiği halde henüz bu düzeye 
ulaşanların oranı %1 dahi değildir (Becqué vd., 2019). Endüstri sonrası, dünyanın her yerinde yapı 
üretimi için bel bağlamış olduğumuz çağdaş malzemeler olan beton, çelik ve alüminyum da toplam 
küresel salınımın %23’ünden sorumludur (Architecture 2030, 2021). 
 
Tüm dünyadaki bina zemin oturum alanlarının 2060’ta iki katına çıkacağı öngörüsünden 
(Architecture 2030, 2021) hareketle ivmeli bir artışla yapı üretiminin sürdürüleceği açıktır. Her ne 
kadar tüm dünyada (43 tanesi zorunlu olmakla birlikte) 80 kadar ülkede bina enerji yönetmeliği 
(UNEP, 2021) ve başını Birleşik Krallık’tan BREEAM ve ABD’den LEED’in çektikleri 100 kadar 
yeşil bina sertifika sistemleri uygulamaları (Jensen & Birgisdottir, 2018) iyi niyetle sürdürülüyorsa 
da daha önce anılan verilere bakıldığında küresel bir sürdürülebilirlik anlayışından henüz çok uzak 
olunduğu açıktır.  
 
Bugün, rüzgarın yön ve şiddeti ile güneşin konumunu dünyanın her yeri için günlük ve saatlik 
hassasiyette verebilen yazılım ve veri tabanları üzerinden pasif iklimlendirme ve aydınlatma 
çözümleri rahatlıkla tasarlanabilecek iken, mekanik iklimlendirme ve aydınlatma sistemlerine olan 
yüksek bağımlılık anlaşılır değildir. Sınırlı sayıda biçim, çağdaş malzeme ve mekanik iklim 
sistemleri üzerine kurgulanmış olan, dolayısıyla da küresel ölçekte tek tipleşen modern yapı üretim 
yöntemimizin artık çalışmadığı; yerel iklim ve kimliklerle örtüşmediği şüphe götürmez şekilde 
ortadadır. Vernaküler yapıların özelliklerini anlamaya gayret eden, mevcut yaklaşımın tam tersi 
yönde bir mimarlık anlayışı ivedilikle geliştirilmelidir. Vernaküler mimariden öğrenilenleri formel 
mimariye uygulayan, adı geçecek öncü mimarların çalışmaları örnek alınmalıdır.  
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Odak: Vernaküler Mimarlığın Sürdürülebilir Yönleri 
 
Vernaküler mimarlık, en kısa tanımı ile mimarsız mimarlıktır. Genişletilmiş tanımı ise “yöresel 
iklim, yakın coğrafyadan edinilen kaynaklar ve geleneksel tekniklere bağlı kalarak ve yerel kültür ile 
ekonomiyi işleterek; mimar ya da yapı ustası gibi bir profesyonel çalıştırmadan ortaya konulan 
mimarlık eylemi” (Karacalı, 2020a) biçiminde yapılabilir. Dolayısı ile, herhangi bir mimari akım ya 
da bürokratik süreçle ilgisi bulunmayan vernaküler mimarlığın adhokratik bir yaklaşımla (Erdil 
Polat, 2017) üretildiği öne sürülebilir. Her ne kadar dünya üzerindeki yaklaşık bir milyar yapıdan 
%90’dan fazlasının bu nitelikte oldukları (Oliver, 2003) düşünülse de mimarlık akımları ve 
bürokratik süreçler ile ilgisiz olduklarından, vernaküler yapılar son 60 yıla kadar mimarlık 
çevrelerince kayda değer bulunmamışlardır. Daha sonra Bernard Rudolfsky, Amos Rapoport, Paul 
Oliver ve Marcel Vellinga gibi isimlerin başını çektiği çalışmalar sonucu gündeme gelen vernaküler 
mimarlık; bugün pek çok mimarlık araştırmacısının ilgilendiği şekilde daha değerli bir konumdadır.  
 
Günümüzde vernaküler mimarlık araştırmaları, kimlik ve iklimle dengeli tasarım olmak üzere iki 
odakta toplanmış görünmektedir (Foruzanmehr & Vellinga, 2011). Kimlik odaklı yapılan çalışmalar; 
vernaküler yapıların yerel kimliklerden türediğini ve bunları yansıttığını anlatmakta, az sayıda 
tasarım çözümü ve modern malzemeye bağımlılıktan dolayı günümüz kentlerinin hızla 
homojenleştiğini ve artık özgün birer kimlik taşımadıklarını vurgulamaktadır (Anderson, 2020; 
Salman, 2018). Daha fazla sayıda olan diğer odaktaki çalışmalar da vernaküler yapıların pasif 
iklimlendirme ve aydınlatma özelliklerini ön plana çıkarmakta; hatta bazıları sıcaklık, hava kalitesi, 
aydınlatma değerleri ölçümleri yaparak bu yapıların üstün iklim performansını kanıtlamaktadır. 
Ancak, iki odaktaki çalışmaların da ortak bir iddiada oldukları ileri sürülebilir (Salman, 2018). 
Sürdürülebilirlik, yerel kimliğin önemli bir parçasıdır (Hidayatun vd., 2015) ve bölgesel farklılıkları 
olumlu değerlendirmektedir (McLennan, 2004). Vernaküler yapılar, özellikle yerel iklimle tam bir 
uyum yakaladıkları için özgün birer kimliğe bürünmüşlerdir.  
 
Vernaküler yapıların özgün kimliklerini oluştururken yerel iklimlere nasıl uyum sağladıkları, farklı 
iklim tiplerine ait tasarım kriterleri üzerinden yapılacak bir denetleme ile ayrıntılı şekilde 
anlaşılabilir. Bilindiği üzere, tanımlı bir coğrafyada 30 yılı aşkın sürede hakim olan hava koşullarına 
iklim denir ve ana bileşenleri güneş ile rüzgardır. Doğru tasarlanmış yapılar, güneş ve rüzgarı 
manipüle ederek mikro-iklimi olan (dış ve iç) mekanlar yaratırlar. Başka deyişle; iklimle dengeli 
tasarım, mevcut iklimin arzulanan özelliklerinden yararlanmak ve arzulanmayan özelliklerinden 
korunmak ilkesi üzerine kurgulanır ve böylesi yapılar doğası gereği ekonomik, sağlıklı ve 
sürdürülebilirdir (Karacalı, 2020a). 
 
En sık referans gösterilen Köppen İklim Sınıflandırma Sistemi’ne (Köppen, 1884) göre dünyada beş 
ana tip iklim bulunmaktadır ve bunlar; soğuk, sıcak-kuru- sıcak-nemli, ılıman-kuru ve ılıman-nemli 
olarak adlandırılmışlardır (Görsel 1). Bunların altında 30 kadar alt tip ikim ve çok fazla sayıda yöresel 
değişken de mevcuttur (Beck vd., 2018). Ana iklim tiplerindeki yapı tasarım ölçütleri de yine sık 
başvurulan önemli mimari araştırmalarda saptanmışlardır (Egan, 1975; Evans, 1980; Olgyay, 1963). 
Dikkat çekici şekilde, tüm bu iklim tiplerindeki özgün vernaküler yapılar; tüm kısıtlı imkanlarına 
rağmen, bu ölçütleri büyük bir isabetle karşılamaktadır ve iklim koşulları sertleştikçe en esin verici 
çözümlerle karşımıza çıkmaktadır (Fitch & Branch, 1960). Yerel tasarımcılar; doğayı alt edilecek bir 
düşman olarak değil, uyum sağlanacak bir bağlam olarak değerlendirmektedir. 
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Görsel 1: Köppen İklim Sınıflandırması’nda göre ana iklim tipleri haritası 

 
En sert iki iklim tipinden biri soğuk olanıdır ve Arktik Kutup Bölgesi yakınlarında görünür. Burada 
iklimle dengeli tasarımın en önemli ölçütü, ısı kaybını önlemektir ve bunun için çeşitli önlemler 
alınmalıdır. Yapılar; yüzey alanını azaltacak şekilde küçük ölçekte olmalı ya da toplam yüzey alanını 
küçültecek şekilde kompakt biçimlenişte kurgulanmalıdır. Böylelikle sert kutup rüzgarlarından da 
korunaklı yerleşimler oluşturulmalıdır. Yapıların ana hacimleri güneşten yararlanmak için güney 
cephelerde konumlanmalı ve yapılar birbirlerinin güney cephesindeki güneşlenmeyi gölge atmak 
yoluyla engellememelidir. Yüzeyler koyu renklerde kurgulanarak maksimum güneş ışığının 
soğurulması hedeflenmelidir. Bu iklimdeki vernaküler yapılara bakıldığında, genellikle minimum 
yüzey alanı ile maksimum hacmi örten kubbe (yarım küre) biçiminin benimsendiği görünür. 
Kanada’dan yığma buz blok “iglo”, aynı coğrafyadan kar yığınından oyma “quinzhee” ve 
Sibirya’dan konik “chum” çadırları (Görsel 2), bu iklimden dikkat çekici vernaküler örneklerdir. 

 

 
Görsel 2: Soğuk iklimden vernaküler yapı örnekleri 

 
İkinci en sert iklim tipi sıcak-kuru olanıdır ve çöl iklimi olarak da bilinmektedir. Koşulları itibarı ile 
soğuk iklimin tam tersi olsa da burada da iklimle dengeli tasarımın temel ölçütü yine ısı transferini, 
ancak bu sefer dıştan içe yönde, engellemektir. Başka deyişle, yapıların ısı kazanmamasını 
sağlamaktır. Yine yüzey alanını daraltacak kompakt biçimlenişlere yönelinmelidir. Yapılar fazla 
güneşlenmeyecek hacim organizasyonlarında kurgulanmalı ve gölgeler olabildiği kadar 
arttırılmalıdır. Rüzgar, sıcaklığın yanında toz da getireceği için bu iklimde de arzu edilmez. Bu 
nedenle yapıların ana hacimleri ve yerleşimlerin dolaşım aksları rüzgara kapatılmalıdır. Dolayısı ile 
cephe açıklıkları küçük ve denetimli olmalıdır. Yapıların cephelerini güneşten korumak için geniş 
saçaklar ve yansıtıcı açık renkler kullanılmalı, ayrıca rüzgar ve güneşten korunaklı veranda ve avlu 



 

Küresel Düşün Yerel Tasarla: İklim Krizine Karşı Kent Vernaküleri Yaklaşımı 
 
 

18 

gibi dış mekanlar kurgulanmalıdır. Bu dış mekanlar çeşitli su öğeleri ile desteklenmelidir. Yağış 
olmadığı için mekanları kapatmakta kullanılan eğimsiz düz çatılar çeşitli işlevlere olanaklı şekilde 
kurgulanmalıdır. Soğuk iklimden farklı bir özellik olarak burada gün içindeki ısı dalgalanması 
yüksek olduğundan yapı kabuğunda termal ısı kapasitesi yüksek malzemelere yönelinmelidir. Bu 
iklimdeki vernaküler yapılara bakıldığında, özellikle mekanların pasif soğutulması konusunda ders 
niteliğinde çözümlere rastlanmaktadır. Sahra Çölü’nden “bedevi çadırı”, Türkiye’den “Harran 
evleri” ve yüksek irtifadan esen soğuk rüzgarı mekanlara taşıyan baca (“badgir”) çözümü ile öne 
çıkan yerel İran yapıları (Görsel 3) başarılı vernaküler örneklerdir. 

 

 
Görsel 3: Sıcak-kuru iklimden vernaküler yapı örnekleri 

 
Bir diğer tip, tropikal iklim olarak da bilinen sıcak-nemlidir ve burada hem yüksek güneş ışınımı 
hem de fazlaca yağış söz koşudur. İklimle dengeli tasarımın ana ölçütü, bu sefer mekanları 
soğutmanın yanında yüksek nemi de giderme odaklıdır. Rüzgar, bu iklim tipinde fazlaca 
arzulanmaktadır. Yapılar özellikle ayrık konumlandırarak birbirini rüzgar gölgesi dışında kalmalıdır. 
Yapıların ana cepheleri ve yerleşimin dolaşım aksları rüzgardan yararlanmalıdır. Cephelerde büyük 
açıklıklar kurgulanmalı ve olanaklı ise yapılar topraktan kopartılarak yükseltilmelidir. Güneş burada 
da arzu edilemediğinden geniş saçaklar ve gölgeli dış mekanlar sağlanmalıdır. Yansıtıcı yüzeyler 
işlevlendirilmelidir. Güneşin yanında yağmur da ciddi bir sorun oluşturduğundan kalın ve opak 
çatılar ile akaçlama çözümleri kurgulanmalıdır. Nemi arttıracağından mekanlarda su öğelerinden 
kaçınılmalıdır ve tampon katman niteliğinde yapı çevresinde bitkilendirme arayışlarına gidilmelidir.  
Bu iklimdeki vernaküler yapılar, kalın çatıları ve açık cepheleri ile literatürde birer “dev şemsiye” 
olarak anılmaktadır. Birçoğunun da dikmeler üzerinde yükseltilmiş oldukları dikkat çekmektedir. 
Endonezya’dan “rumah adat”, Filipinler’den “ifugao” ve Türkiye’den “serander” (Görsel 4); bu 
iklim tipi için öne çıkan vernaküler yapı örnekleridir. 

 

 
Görsel 4. Sıcak-nemli iklimden vernaküler yapı örnekleri 

 
Geriye kalan iki iklim tipi olan ılıman-kuru ve ılıman-nemlide iklim çok zorlayıcı olmadığından, 
başka unsurlar tasarımda etkilidir. Ancak bu sefer mevsimler döngüsü söz konusu olduğundan 
yapıların yıl içerisindeki farklı koşullara uyum sağlayacak şekilde esnek kurgulanması 
beklenmektedir. Sıcak ve soğuk mevsimler için farklı yapıların kullanılması da dünya genelinde 
yaygın bir uygulamadır. 



 

Küresel Düşün Yerel Tasarla: İklim Krizine Karşı Kent Vernaküleri Yaklaşımı 
 
 

19 

Vernaküler yapıların doğası gereği sürdürülebilir oldukları açıktır. Onlar, günümüzün çoklu 
sürdürülebilirlik anlayışına da gayet uyumludurlar. Sadece, bahsi geçtiği şekilde iklim yönetimi ve 
enerji etkinlik açılarından çevresel sürdürülebilirliği sağlamazlar. Hem yerli üretici ve 
uygulamacıların fayda göreceği hem de başta yakıt olmak üzere ulaşım masraflarının azaltılacağı 
biçimde yerel malzeme kullanımı, mekanları kullanacak insanların ihtiyaçlarına ve yaşam tarzlarına 
uyum sağlama gibi pek çok açıdan değerlendirildiklerinde; sosyal, ekonomik ve kültürel 
sürdürülebilirlik kavramlarını da karşılarlar (Correia vd., 2014; Patidar & Raghuwanshi, 2016; 
Mateus vd., 2008). Tüm bu bağlamlardan bakıldığında, gerçekten de vernaküler yapılardan alınacak 
çok ders bulunmaktadır. Yeni bir yapı üretim anlayışı için vernaküler yapılar; merkezi bir denetimle, 
yerinde derin birer analizden geçirilmelidir. 

 
Çözüm: Küresel Ölçekte Kent Vernaküleri Önerisi 

 
Vernaküler yapıların formel mimariye nasıl uyarlanacakları dikkatle çalışılmalıdır. Oldukları halleri 
ile günümüzün kent ihtiyaçlarını karşılayamayacakları gibi, teknolojinin getirdiği avantajlardan 
gönüllü bir şekilde vazgeçemeyeceğimiz de açıktır. O halde; kurgulanacak adaptasyon konsepti, 
vernaküler yapıları taklit etmeyi değil çağdaş ve geleneksel yöntemlerin olumlu yanlarını 
harmanlamayı hedeflemelidir. Başka deyişle bu anlayış, vernaküler yapıları bir model olarak değil 
bir bilgi kaynağı olarak değerlendirmelidir (Margolin, 1998). Dolayısı ile; mevcut kimi çalışmaların, 
bazı yerel malzeme ve biçimleri yüzeysel bir miras anlayışıyla yeniden yaşatma önerileri de 
sürdürülebilirlik açısından çok doğru olmayacaktır. Neyse ki, insanları vernaküler mimariye çeken 
tek duygu nostalji değildir. Yerel yapıların sürdürülebilir yönleri, pek çok araştırmacı (Rapoport, 
1969; Rapoport, 1989; Beazley vd., 1982; Bonnie 1980; Lari, 1989; Taghi, 1990; McMurry & 
Adams, 2000; Oliver, 2003; Zhai & Previtali, 2009) tarafından keşfedilmiş durumdadır. Kaldı ki, 
vernaküler yapıların formel mimariye uyarlanması sadece teorik düzeyde de kalmamıştır. Hassan 
Fathy, Geoffrey Bawa, Charles Correa gibi isimlerin öncüleri sayılabileceği tanınmış mimarların; 
yerel mimariden esinlenmelerini, tasarımlarında farklı ölçülerde işlevlendirdikleri bilinmektedir 
(Karacalı, 2020b). Güncel dönemde, Avrupa Birliği ile UNESCO destekli ve ödüllü VerSus 
(“Vernaküler Miras Sürdürülebilir Mimarlık”) (Correia vd., 2014) araştırma projesinin başarılı bir 
örnek olarak verilebileceği nitelikli saha çalışmaları da yürütülmektedir. 
 
Dolayısı ile; vernaküler mimariyi, özellikle sürdürülebilirlik öğretileri üzerinden formel mimariye 
uyarlamak düşüncesi yeni değildir. Yeni olması gereken; uzmanlarınca iklim krizinde “geri 
dönülemez eşik” olarak tanımlanan düzeyde olumsuz veriler henüz ortaya çıkmamış iken, dünya 
ölçeğinde organize adımların atılması ile, sürdürülebilirliğin yaygın “küresel düşün yerel tasarla” 
ilkesi odaklı bir “kent vernaküleri modeli” geliştirilmesidir. Bu anlayış da haliyle, malzeme seçimi 
ve iklimle dengeli yapı tasarımı açılarından yöresel değerleri öne çıkaran bir evrensel yaklaşım 
üzerine kurgulanmalıdır.  
 
Birleşmiş Milletler gibi küresel bir kuruluşun yönetiminde; iklim krizi verilerini sağlayan tüm 
örgütlerinin, (mimar, içmimar, peyzaj mimarı, inşaat mühendisi, malzeme mühendisi gibi) yapı 
üretimine ilişkin meslek örgütlerinin, öncü meslek insanlarının, üniversitelerin, her tür medyanın, 
ulusal ve yerel yönetimlerin, hatta kanaat önderlerinin birer paydaş olarak sisteme katılacağı 
eşgüdümlü yerel çalışma grupları oluşturulmalıdır. Her alt iklim tipine ait vernaküler yapılar, 
uzmanlarınca yerinde derinlemesine incelenmeli ve onlardan alınacak dersler ışığında yeni yerel yapı 
üretim kodları belirlenmelidir. Periyodik konferansların düzenlenmesi ve raporların yayımlanması 
ile kamuoyu bilgilendirilmelidir. Sonrasında, bu yeni yerel yapı üretim kodları, halihazırdaki yerel 
yeşil bina sertifika sistemleri ve enerji yönetmelikleri ile de eşgüdümlenmelidir. Ulusal ve yerel 
yönetimler, bu yeni yapım üretim kodlarının uygulanmasında denetçi birimler oluşturmalıdır. 
Küresel merkez de tüm lokal ekiplerin sağlıklı ve eşgüdümlü çalışmasını sağlamalı ve denetlemelidir. 
Hatta, vernaküler yapıların bu bağlamdaki önemi, konuya ilişkin meslek alanlarının eğitim 
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programlarında da içselleştirilmelidir. Böylece; geleceğin yapı üreticilerinin konuya dair 
farkındalıkları, henüz mesleki eğitim düzeyinde geliştirilmelidir. 
 
Her ne kadar iyi niyetle kurgulanmış ve doğru çalıştırılıyor olsalar da mevcut lokal yaklaşımların 
toplamda faydasız kaldığı, global raporlara bakıldığında açıkça ortada iken; ancak bu çalışmanın 
tariflediğine benzer, yerel düzeyde detaylı bir küresel ölçekli yaklaşımla iklim krizinde mimarlığın 
payını azaltmak hedeflenebilir. 
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