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Editörden

Değerli okuyucularımız,
Tasarım+Kuram Dergisinin 18. Cilt, 36. Sayısını sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sayımızda,
iç mimarlık, mimari tasarım, mimarlık tarihi, kentsel ulaşım, endüstriyel tasarım ve kentsel mekân alanlarında
yazılmış on bir makale yer alıyor.
Tezyinî Sanatlar’dan İç Mimarlık Bölümü’ne başlıklı çağrılı makale, Türkiye’nin ilk ve en köklü iç mimarlık
okulu olan, bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık
Bölümü’nün tarihçesine odaklanmaktadır. Barış Manço Müzesinin Yeni Müzecilik Yaklaşımları Ekseninde
İncelenmesi ve Tasarlanması adlı makalede Barış Manço Müzesi özelinde klasik müzeciliğin yeni müzeciliğe
dönüşümü incelenerek modern sergileme yöntemlerinin uygulandığı bir “eğitlence” modeli ortaya konulmakta,
klasik ve yeni müzecilik açısından kullanılan sergi yöntemleri ile ziyaretçi kimlikleri saptanarak elde edilen
bulguların yeni müzecilik stratejileri açısından konumunun belirlenmesi hedeflenmektedir. Boullée’nin Kâğıt
Mimarlığını Oluşturan Alt Metinleri Kenotaf Yapı Tipi Üzerinden Okumak adlı makale kapsamında Boullée’nin
mimarlık üretimini gerçekleştirdiği 18. yüzyıl Avrupa’sının yaşam biçimi ve mimarlık anlayışı, Boullée’nin
tasarım anlayışıyla ilişkisi çerçevesinde irdelenmekte, ardından Boullée’nin kenotaf yapıları üzerinden
sürdürülen anlam, teknik ve forma dair okumaları içeren bir değerlendirme ile mimarın sembolik, ampirik ve
ussal alt metinleri bir arada içeren tasarım anlayışının ortaya koyulması hedeflenmektedir.
Osmanlı Döneminde İzmir Kent Merkezindeki Değirmenlerin Kentin Algısı ve Sanayileşme Sürecindeki
Rolleri makalesinin amacı, İzmir kent merkezinde Osmanlı döneminde inşa edilen ve literatürde çok fazla yer
bulamamış değirmen yapılarının görsel ve yazılı kaynaklardaki izlerini bir araya getirerek tarihçelerini ortaya
koymak ve kentin mimari algısına ve sanayileşme süreçlerindeki rollerine dair tespit ve yorumlar üretmektir.
Kentsel Ulaşımın Yeni Gündemi: Değişen Seyahat Eğilimleri, Kentsel Hareketlilik ve Covid Süreci isimli
çalışma, mevcut ulaşım sistemi ile yeni ulaşım paradigmasının kavramsal olarak karşılaştırılması ve seyahat
eğilimlerinde yaşanan değişimlerin nedenleriyle birlikte ele alınmasının ardından kentsel ulaşımın gündemini
oluşturan yeni ulaşım paradigmasına, değişen eğilimlere ve COVİD salgınının ulaşım üzerindeki etkilerine
işaret etmek amacıyla hazırlanmıştır.
Zanaatın Sürdürülebilirliğinde Tasarım Odaklı Yaklaşım: Kahramanmaraş Yemenileri adlı çalışmada,
Kahramanmaraş’ta icra edilen yemeni zanaatı özelinde sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik için tasarım odaklı
düşünme yöntemi çerçevesinde yemeni zanaatkârları ile gerçekleştirilen görüşmeler ışığında bu zanaatın
sürdürülebilirliğine dair ürün ve üretim bazında olası çözüm önerileri araştırılmış ve sunulmuştur. Güncel Türkiye
Mimarlığında Akdenizli Modernliğe Analitik Bir Bakış başlıklı makale, Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyılarında,
kitlesel turizmin ve yapılaşmanın yaygınlaştığı 1960’lardan günümüze uzanan dönemde, yerel coğrafi koşullar
ve yapı kültürü gözetilerek tasarlanmış mimarlık ürünlerine dair, Çanakkale Hatay arasındaki kıyı şeridinde
yer alan ve Akdenizli karakterlere sahip olduğu düşünülen geniş bir yapı ve yerleşimler grubuna yönelik bir
araştırmanın teorik çerçevesini, yöntem ve sonuçlarını açıklamaktadır. Toplumsal Bir Olgu Olarak Oyun ve Kent
İlişkisi: Ritimanaliz ve Yer başlıklı makale oyun kavramının, oyun eyleminin ve bu eylemin gerçekleştiği oyun
mekânlarının indirgenmesi sürecini modernite eleştirisi üzerinden okumakta ve aynı zamanda oyunun kamusal
mekânın bir parçası olma ve kente, her türlü kullanıcıya cevap vererek, nüfuz etme potansiyelini tartışmaktadır.
Kentsel Mekânda Metaforik Yaklaşımlar: Nesnel Tasarım Kriterleri Bağlamında Bir Analiz Yöntemi Önerisi
adlı çalışma kapsamında, metafor ve kentsel mekân kavramlarına bakılarak hem disiplin içi hem de disiplinler
arası tanımlar ile kuramsal yaklaşımlara yer verilmiş, literatürdeki eksikliği sebebiyle, kentsel tasarım
disiplini açısından metaforik tasarım yaklaşımı oluşturulmuş ve kent-metafor ilişkisini irdelemek için kentsel
mekâna ait örnekler incelenmiştir. Çamlıhemşin Kırsalından Rusya’ya Uzanan Göç Sürecinin Mimari Dokuya
Yansımaları: Ortan ve Yolkıyı Tarihi Kırsal Peyzajının Korunması İçin Potansiyelin İrdelenmesi adlı makale,
Doğu Karadeniz’deki geleneksel mimariyi; fiziksel doku, yerleşim biçimi, mimari özellikler gibi açılardan ele
alan çalışmalarda yeterince üzerinde durulmamış olan somut olmayan mirasın mimari dokuya yansımalarını
fiziksel çevre ve ardındaki insan hikayeleri ile birlikte değerlendirerek “tarihi kırsal peyzaj” değerlerinin
korunması için öneriler geliştirilmesi amacıyla Ortan ve Yolkıyı Köyleri odağında yürütülen araştırmalara
odaklanmaktadır. Kentsel Mekân Farkındalığının 7-11 Yaş Grubu Çocuklar Üzerinden İrdelenmesi adlı
çalışmada ise çocukların içinde yaşadıkları kenti nasıl algıladıkları, hangi kentsel elemanların ve yapı tiplerinin
ilgilerini çektiği sorgulanmakta ve kentsel mekân farkındalıklarını ortaya koymak amacıyla Kadıköy’de
belirlenen bir güzergahta 10 çocukla gerçekleştirilen alan çalışması kapsamında çocukların Kadıköy’de
bulunan güzergahla ilgili düşünceleriyle ilgili çıkarımlar yapılmaktadır.
Bu sayımıza katkıda bulunan tüm değerli yazarlarımıza ve Yayın Yürütme Kurulu ekibimize en içten
teşekkürlerimi sunuyor ve yeni sayılarımızda yine birlikte olmayı diliyorum.
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