
 Proje alanı Fatih’de bulunan Kadırga semtinde bulunmaktadır.Döneminin özelliklerini hâlâ 

özenle koruyan birtakım kamu ve sivil mimarilere de ev sahipliği yapıyor.Mimar Sinan'ın Kadırga'da 

bulunan Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi Kadırga’ nın gelişiminde büyük önemi bulunur.Bunun dışında 

bölgede Kadırga Hamamı ve Üsküplü Yahya Efendi Sıbyan Mektebi gibi önemli tarihi eserler 

bulunmaktadır.Arazi içerisinde bulunduğundan ötürü Üsküplü Yahya Efendi Sıbyan Mektebi mimari 

tasarımı etkileyen en büyük etkenlerden birisi haline gelmiştir.Tarihi çevrede tasarım yapılırken 

ölçütümüz her zaman tarihe saygı olmalıdır.Bu sebepten ötürü arazi içerisinde bulunan sıbyan 

mektebi bizim için çok büyük ölçüde önem teşkil  etmektedir. 

Fatih’in ve Emin Sinan’ın demografik yapısına baktığımızda toplumun sosyo-ekonomik statüsü dikkat 

çekmektedir.  

 

Ekonomik olarak toplum 5 bölümden oluşur.Bunlar:  

1.En üst (A Sosyo-Ekonomik Statü) 

2.Üstün altı (B  Sosyo-Ekonomik Statü) 

3.Ortanın üstü (C1  Sosyo-Ekonomik Statü) 

4.Ortanın altı (C2  Sosyo-Ekonomik Statü) 

5.Altın üstü (D  Sosyo-Ekonomik Statü) 

6.Altın altı (E  Sosyo-Ekonomik Statü) 

  

 Fatih’te en üst tabakadan en alt tabakaya birçok farklı sosyo-ekonomik statüye sahip bireyler 

bulunur.Üstteki tabloya baktığımızda ekonomik durumun eşit şekilde dağılmadığını görüyoruz. 

Toplumdaki denge, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanması ve topluma tekrar kazandırılmaları 

ile sağlanabilir.Bu sebeple geçmişte atalarımız hem hayır işlemek hem de ihtiyaç sahiplerine el 

uzatarak bulundukları karanlıklardan aydınlıklara çıkabilmeleri için vakıf kültürünü inşa etmişlerdir.  

Vakıf sistemi,kültürümüzün en köklü geleneklerinden biridir.Kurulan vakıflar sayesinde birçok yoksul, 

fakir fukara ve yardıma muhtaç bireyin ihtiyaçları karşılanarak toplumsal barış ve dayanışma 

sağlanmıştır.Vakıflar aracılığı ile Darüşşifa ve akıl hastaneleri kurulmuş, halkın sağlık sorunlarının 

çözülmesine önem gösterilmiştir.  

 Araştırmalarda İstanbul'da 6-8 bin civarında evsiz insan bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu kişiler 

çoğunlukla Fatih,Beyoğlu,Kadıköy,Üsküdar,Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde yaşıyor.İstanbul’da 8 bin olan 

evsiz insan sayısı,Türkiye’de 80-100 bin civarıdır.Yapılan araştırmada İstanbul'daki evsizlerin yüzde 

99’unun, geçici barınak bulamadıkları için sokakta kaldığı tespit edilmiştir. 

Tasarım yapılmadan önce konukevlerinin işleyişini öğrenmek ve İstanbul’da bulunan ücretsiz 

konukevlerinin ne kadar bulunduğunu tespit etmek amacıyla içerisinde sosyal tesisler ve İBB belediye 

tesisleri de olmak üzere birçok tesis telefon ile arandı.Aranılan mekanların kimileri polis/memur 

olanlara ücretsiz olarak konaklama sağlarken kimileri tek gecelik bir konaklama için çok fahiş fiyatlar 

teklif ettiler(sitelerinde ücretsiz denmesine rağmen.)Buradan da evsiz olduğunuzda temizlenme 

ihtiyacını karşılayabilmeniz için dahi paranızın olması gerektiğini bunun ise çalışmayan(iş 

verilmeyen)dezavantajlı grup için ne kadar imkansız olduğu anlaşılmış oluyor. 

 

Bu toplumsal sıkıntıya çözüm bulabilmek için geçmişte ne tür çözümler önerildiği araştırıldı.Birçok tez 

ve makale okundu.Siyasal sorunların mimariye yansımaları ve bu sorunlara çözüm olarak gelen 

mimari çözümlemelerin topluma yansımaları incelendi.Osmanlı’da kısa süreli konaklamalar için 

kullanılan bekar evlerinin örnekleri incelendi ve bu tür evlerin işleyişi araştırıldı.  

Dezavantajlı grupların sorunlarını çözmek amacıyla gerek devlet gerek halk nezdinde çalışmalar 

yapılsa dahi bu çalışmalar kısa ömürlü çalışmalardır.Örneğin yağmur, sel gibi durumlarda spor 



salonları bu tür insanlara açılıyor ve bu doğal afet ya da sıkıntı çözüldüğünde tekrar kendi hayatlarına 

devam etmeleri isteniyor. Ancak bu tarz çözümlerin tümü geçici olup, uzun vadede bir anlam ifade 

etmemektedir.Halk ve devlet olarak Müslüman’ın derdiyle dertlenmeyi tekrardan öğrenmeli ve 

yardım elimizi uzatmalıyız. 

 

Bu tür dezavantajlı insanlara kalıcı yarar sağlayacak bir proje yapılması düşünüldü.3 farklı bölümden 

oluşan bu bölümler yöneticinin evi,vakıf işlerinin idare edilebileceği bir yönetim binası ve içerisinde 

evsizlerin barınabilecekleri,tedavi görebilecekleri (uyuşturucu tedavisi, psikolojik tedavi), tedavi 

sonrası hayata alışabilmeleri için ve adapte olabilmeleri için “iş edindirme kursları” bulunan bir 

binadan oluşmaktadır. 

 

Tasarım yapılırken tarihi çevrede bulunulduğundan ötürü ilk endişemiz mimari çevreye uygun bir yapı 

inşa etmek olmuştur.Tasarım yapılırken çevredeki mimari unsurlara saygılı bir yaklaşım sergilenmeye 

çalışılmıştır.Tasarım kütle itibari ile fazla büyük ve yoğun bir kütle yapılmasından kaçınılmıştır. 










