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Editör’den

Merhaba…

Dergimizin ilk say›s›na ‘merhaba’ diyerek bafllam›flt›k.
‘Akademik Hakemli Kuramsal Dergi’ yay›nlaman›n, akademik bir gereksinim
oldu¤u bilinci ile, dekan yard›mc›l›¤›n› üstlendi¤im dönemde, bu gereksinimi dile
getirmifl ve önerimi sahiplenen genç akademisyen arkadafllar›m›n inançl› destekleri
ile tasar›m+kuram’›n ilk haz›rl›klar›n› bafllatm›flt›k. Bu bafllay›flla birlikte ve devam
eden say›larda da genç akademisyen arkadafllar›m›z›n de¤erli katk›lar› hiç
eksilmedi.
Bu gün 18. say›m›za ulaflt›k, art›k eskiye oranla daha h›zl› ç›kabiliyoruz ve
öngördü¤ümüz y›ll›k 2 say› yay›nlama program›m›z› çoktand›r tutturabiliyoruz. Bu
say›n›n yay›n› sonras›nda editör arkadafllar›mdan izin al›yorum. Üniversitemdeki
aktif akademik yaflam›m emeklili¤im nedeni ile tamamlanm›fl olacak. Yay›n
sorumlulu¤u ve bilinci içinde dergimizi sahiplenmifl olan ve onlar›n çabalar› ile
yay›nlanan ‘tasar›m+kuram’› gönül huzuru içinde editör arkadafllar›ma
devrediyorum. Dergimiz geçti¤imiz bu dönemde önemli geliflimler sa¤lam›fl oldu.
Önümüzdeki dönemlerde umut vadeden gelifliminin onlar›n elinde gerçekleflmesini
diliyor ve bu dönemi yine bir ‘Merhaba’ ile selaml›yorum…
K›saca de¤inmek gerekirse; fakültemizin akademik hakemli dergisi
‘‘tasar›m+turam” 2011 y›l›nda TÜB‹TAK ULAKB‹M taraf›ndan Sosyal Bilimler
Veri Taban› (SBVT) listesine dahil edilmifltir. Mimarl›k, fiehir Bölge Planlama, ‹ç
Mimarl›k ve Endüstri Tasar›m› alan›nda yay›n yapan; ODTÜ Mimarl›k Fakültesi
Dergisi ve e-Megaron dergisinden sonra bu listeye kabul edilen üçüncü dergi
olmufltur.
‘‘tasar›m+kuram” 2008 y›l› itibariyle ISI'ya (International Scientific Indexing)
girecek Türkçe dergiler için dan›flmanl›k görevi üstlenmifltir. Ayr›ca 2012
tarihinden itibaren iki y›ll›k izleme süresini takiben, ULAKB‹M’in tasar›m+kuram
dergisi için Thomson Reuters'a resmi baflvuruda bulunulmas› kuvvetle ihtimaldir ve
beklenmektedir.
Bir baflka önemli geliflme ise, Sosyal Bilimler Veri Taban› (SBVT) listesinde
ULAKB‹M Ulusal Veri Tabanlar›'nda indekslenen tüm kabul dergilerin ÜAK
Doçentlik S›nav Alanlar› 2011'e dahil edilmifl olmas›d›r ki tasar›m+kuram da
bunlardan biridir.
Dergimizin 18. say›s›; Aral›k 2014 dönem say›s› olarak ç›km›flt›r. 19. say›m›z;
May›s 2015’te yay›nlanacakt›r, bu say›m›z›n da hakem süreci tamamlanm›fl
makaleleri haz›rd›r. 20. say›m›z ise; Aral›k 2015’te yay›nlanacakt›r, bu say›m›zda
yer alacak makalelerin hakemlik süreci bafllam›flt›r. Görülece¤i gibi veri
tabanlar›na dahil oldu¤umuz sürecle birlikde makale trafi¤imizin artm›fl oldu¤unu,
böylece daha h›zla yay›n aflamas›na girebildi¤imizi söyleyebiliriz.
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Öte yandan, dekanl›¤›m›z›n yay›n etkinli¤imize göstermifl oldu¤u ilgi ve vermifl
oldu¤u destek, rektörlü¤ümüzün ise dijital yay›n olanaklar› sayesinde ç›karm›fl
oldu¤umuz e-dergi’nin yan› s›ra matbaa bask›s› konusundaki yard›mlar› için
do¤rusu her zaman teflekkür duygular›yla dolu olduk.
Güncel say›m›z olan 18. say›m›z›n yay›n yap›s› ise flöyle; yine her zaman tercih
etti¤imiz gibi bir ça¤r›l› yazar makalemiz, alt› hakemli makalemiz ve bir doktora
makalemizden oluflmaktad›r.
Bu say›daki ça¤r›l› yazar›m›z önceki rektörlerimizden, de¤erli hocam›z Say›n
Prof. Gündüz Gökçe. Gündüz Hoca, ‘’Bafllang›ç›ndan Günümüze Sanat›n
Geliflimine K›sa bir bak›fl’’ konulu bu makalesini, Üniversitemizin 2014-2015
Akademik y›l› aç›l›fl töreninde aç›fl dersi olarak sunmufl oldu¤u metni ricam›z›
k›rmayarak makale format›nda geçerek dergimizin davetini kabul ettiler.
Bafllang›çdan günümüze tipik sanat olgu ve formlar›n›n özgün bir bak›flaç›s› ile
karfl›laflt›rmal› olarak k›yaslanarak sorguland›¤› makale, özgün saptamalarla
sonuçlanmaktad›r ve bir baflucu metni olarak okunacak nitelikdedir. Uzun y›llar
boyunca yapt›¤› yönetsel görevlerinin yan› s›ra hocal›k eylemine ve e¤itime olan
ilgisine hiç ara vermeyen hocam›z› sayg› ile selaml›yor, bu vesile ile sa¤l›k ve
esenlikler diliyorum.
Dergimizin bu say›s›nda yeralan alt› hakemli makalenin ilki Alev Erarslan’›n
‘’Mimaride Anlam; Yap›daki ‘Sembolik Dil’ Üzerine Bir De¤erlendirme’’ adl›
makalesidir. Toplum yaflam›na kat›lan her olgunun kendisinin göstergesine
dönüflme kural›ndan elbette mimari de kendini kurtaramaz böylece kendi
kendisini anlatan bir üst dile dönüflür. Erarslan’›n dedi¤i gibi; mimarl›k simgesel
bir söylem tarz›d›r ve simgenin olmad›¤› yerde mimari yoktur. Örnekler
üzerinden tart›fl›larak, mimarinin ard›ndaki göstergelerin flifreleri, mimariyi
kullanana yada izleyene bir nevi tercümesi yap›larak tart›fl›lmaktad›r.
Serkan Bayrakdaro¤lu, Seçil fiat›r ve Ahu Akgün ile birlikde; ‘Sosyal Yenileflim
ve Tasar›m›n De¤iflen Rolleri’ adl› makalede, özellikle kalk›nmakda olan
ülkelerde tasar›m›n dönüfltürücü bir dinamik rolü oynamas›n› Hindistan örne¤i
üzerinde, yerinde yapt›¤› çal›flmalarla tart›flmakdad›r. Bu makale hem ele al›nan
örne¤i bak›m›ndan hem de çal›flman›n metodlar› ve saptamalar› bak›m›ndan
özgün bir deneyim oluflturmaktad›r.
Kubulay Ça¤atay, Meryem Yalç›n, Kemal Y›ld›r›m; ‘Ö¤renci Yurdu Odalar›n›n
Mekan Kalitesinin Kullan›c›lar›n Fonksiyonel ve Alg›sal Performans› Üzerine
Etkisi, Tahsin Banguo¤lu Ö¤renci Yurdu Örne¤i’ adl› makelede ö¤rencilerin yurt
odalar› üzerine fonksiyonel ve alg›sal performanslar› yap›lan anketlerle
ölçümlenmeye çal›fl›lm›flt›r.
Kezban Ayça Alangoya; ‘Architectural Education and the Poetry of Reality’
konulu makalesinde, yaflam› yorumlayanlar mekan› keflfederler, demektedir. Bu
tür okumalar›n mimari e¤itimde ö¤retilebilir oldu¤unu ifade etmektedir. Bu
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yetilerin mimari e¤itimin yada mimari tasar›m›n yarat›c› araçlar› oldu¤una
de¤inmektedir.
‹mre Özbek Eren; “Kentsel Sürdürülebilirlik Ba¤lam›nda Meydanlara iliflkin Bir
De¤erlendirme: Üsküdar Meydan›” ad›ndaki makalesinde, kamusal mekân
olarak meydanlar, kentsel sürdürülebilirlik ba¤lam›nda, toplumsal belle¤i ve
sosyal paylafl›m› kuvvetlendirme, fiziksel- alg›sal ve sosyal gereksinimleri
karfl›lama, eriflilebilir olma, sosyokültürel ve sanatsal fark›ndal›k yaratma,
demokrasiye imkân tan›ma, do¤al çevre ve kentsel morfolojide dengeleyici olma
gibi özellikleri ile yaflamsal öneme sahiptirler. Türk kentinde meydan, sahip
oldu¤u sorunlar› ve olanaklar› ile halen tart›fl›lmaya devam eden bir kentsel
alana karfl›l›k gelmektedir.
Ela Güngören ve U¤ur Tuztafl›; “Türk Mimarl›k Tarihi Yaz›c›l¤›nda
‘Ulusal’/’Millî’ Olan›n Eklektisizm Ve Modernizm Ekseninde Ayr›fl(-t›r›l-)mas›
Üzerine” bafll›kl› makalesinde; Mimarl›k tarihi yaz›c›l›¤›m›zda Türk
mimarl›¤›n›n, ço¤unlukla I. Millî / Ulusal ve II. Millî/ Ulusal Mimarl›k dönemleri
olarak adland›r›lan iki ulusalc›l›k hareketi söylemiyle ortaya ç›kan tart›flmalarla,
bu dönem hakk›nda gelifltirilen tasniflerdeki benzerlik ve farkl›l›klar›n analizini
içermektedir. Böylelikle millî veya yerel olan›n mimarl›k arac›l›¤›yla temsil
edilebilmesinin analizi, kullan›lan terminolojiler üzerinden sorgulanmaktad›r.
Hakemli makalelerin yan› s›ra dergide yer alan doktora makalesi Arma¤an Seçil
Meliko¤lu Eke’nin, ‹pek Fitöz dan›flmanl›¤›nda gerçeklefltirdi¤i bir doktora
çal›flmas›. ‹ç mimarl›k disiplininin ana çatk›s› insan›n mekanla varolma
düflüncesi üzerine kurulmufltur denilerek, buradan kaynakla çal›flma ile mekan›n
yaflanabilirli¤inin anlafl›lmas›n› sa¤layacak ilintilerin kurulmas›na dayanan
sistematik bir çözümleme yap›lmas›n›n amaçlanmakta oldu¤u ifade edilmektedir.
Prof. Dr. O¤uz BAYRAKÇI
Yay›n Kurulu Baflkan›
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