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Abstract
Marine vessels are a combination of exterior
styling and interior design. Styling
arrangements create spaces by way of
external form and also influence external
form by compartmentalizing interior spaces
and layout. The design works its way from
the inside out as well as from the outside in.
Interior design layouts are based on the
positions of masses and spaces on the
outside. Exterior styling is dictated by the
characteristics of specific typologies to be
implemented. This paper proposes a model
for sailing yachts that includes exterior
styling and interior design layouts based on
parameters. Most of the yacht geometry
software has a three-dimensional view of
the boat and shows it from in different
angles on the screen. This software allows
the form to be perceived in a better way
compared to a hand-drawn design plane.
The computer-aided software used in yacht
design is especially useful for engineering
calculations. There is no piece of software
that automatically renders a digital deck and
superstructure model. At this stage, the
designer uses various add-ons to design the
hull. There is a need for easily making
changes on a rough model that will afford
flexibility for the designer. When this model
is created, it must include elements of the
yacht typology of the design. Parameters to
be used in parametric sailing yacht design
are identified. A model can be developed by
establishing the relationship between these
parameters. The design process begins when
the yacht hull model is imported into the
program and modifications made on the
model are simultaneously previewed as the
variables are changed.
Öz
Deniz araçları stayling ve iç mekan
tasarımlarının bir bütünüdür. Stayling
oluşumu hem dış form aracılığıyla mekanı
oluşturmakta, hem de bölmelendirme ve
beraberinde gelen iç mekan yerleşimleriyle
dış formu etkilemektedir. İkisi arasında bir
ayrım yapılmadan hem içeriden dışarıya
hem de dışarıdan içeriye doğru
çalışılmalıdır. İç mekandaki düzenlemeler,
dıştaki doluluk ve boşluk
konumlandırılmasına bağlı olarak
yapılmalıdır. Dış mekanda stayling ise
özellikle bir tipoloji isteniyorsa, o
tipolojinin özelliklerini de dikte etmektedir.
Çalışma kapsamında yelkenli tipolojisinin
stayling ve iç mekan çözümlemeleri birlikte
yapılarak, bu bütünlüğü sağlayacak bir
model önerisi yapılacaktır. İç mekan
yerleşimlerinde en önemli husus olan
bölmelendirme kavramı hem aracın su
geçirmez bütünlüğünü koruyabilmesi için
yapılan enine, yatay ve boyuna perdeler
tasarlanması işlemi, hem de yaşam
alanlarının düzenlenmesini içine alan bir
kapsayıcılıkla kullanılmaktadır. Bu
mekansal öğelerin tanımlanması ve
birbirleriyle olan ilişkilerinin ortaya
konulması ve tipolojinin gerekliliklerinin
sayısal olarak belirlenmesiyle, ortaya bir
model konulmuştur. Böylece tasarımcılar
için yön gösterici bir model elde edilmiş ve
estetik değerlerin de eklenmesiyle tasarım
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Introduction
As vessels, yachts are primarily intended
for having a good time. Even though their
purpose is to have fun and engage in a
hobby, yachts are stratified into categories.
Sailing yachts could only run on sail power
once; however, machine power became
available after the Industrial Revolution.
From then on, yachts have been classified
into two main groups: sailing yachts and
sailing motor yachts. While this classification is based on propulsion, it is possible to classify yachts according to the
purpose of use, e.g. daily use, weekend,
or long-distance yachts. They can also be
classified as recreational yachts or racing
yachts. This study deals with recreational
yachts. The purpose of recreational yachts
is to travel and see new places, benefit
from the beauties of the sea and nature and
enjoy yachting economically with minimal damage to nature. These yachts are
not intended for competition with others
or travelling quickly. Therefore, living
comforts stand at the forefront. Average
length of such vessels varies between 8
and 14 meters (Tokol, 2013, 23). According to
Duman and Zengel (2016, 93-100), since the
floating structures have a moving physical
environment, the concepts of space and the
psychological process in the space vary
according to terrestrial structures and the

yachts should be evaluated in terms of their
spatial characteristics. This study examines
yachts of this size manufactured by leading
brands of the sector and identifies variables
in order to parameterize superstructure and
interior design. The size range of yachts
has been expanded and examples between
8 and 18 meters have been examined.
Parametricization of Superstructures and
Interiors of Sailing Yacht
Hull Form
The literature on computer-aided yacht
design is concentrated around the discipline of engineering. Available resources
on computer-aided yacht design in engineering are aimed at designing technical
specifications of hull forms of yachts.
“The Design Spiral for Computer Aided
Boat Design” refers to the stages of the
design spiral in the computer aided boat
design. In the notes section of the study, it
is stated that there is no general software
for designing the hull and the interior at the
same time and argued that this issue should
be studied (Hollister, 1994). ‘Computer Aided
Yacht Design’ is one of the pioneering
works in this area (Foster, 1979). Some other
studies titled as ‘Numerical Investigation
of a Systematic Model Series for Fast
Monohulls’ (Harries et al, 1997) and ‘Parametric Design and Hydrodynamic OptimizaSayı 29, Mart 2020
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tion of Ship Hull Forms’ (Harries 1998), and
‘Parametric Generation of Yacht Hulls’
(Bole, 1997). ‘Parametric Design of Sailing
Hull Shapes’ (Mancuso 2006) and ‘Automatic
Surface Modeling of a Ship Hull’ (Arribas
et al. 2006, 584-594) studies develop ideas on
how to create yacht forms using computer-aided methods. “Ship Design Computer
Programs – An Interpolative Technique”
refers to use of these computer programs
has allowed the designer to develop the
most accurate design solutions in stage
preliminary, initial and contract design
(Kenneth et al, 1986). Many geometric modeling programs are used in the discipline
of naval engineering. Rhinoceros software
is also widely used in this area. However,
most people only model the superstructure
or visualize blocks modeled in a different
program, failing to use the software to
its full potential. Besides, this software
was not developed for the particular use
of naval engineers. Software such as
FastShip, AutoShip, MaxSurf, MultiSurf,
BEAN - The Virtual Shipyard, DELFTship, Pilot3D, ShipConstructor, MasterShip and MAAT 2000 were specifically
developed for naval engineers. The goal
is to use not only the software created for
naval engineers but also Rhinoceros, which
facilitates parametric design. To this end,
the proposed model was integrated into
Rhinoceros.
As a start, importing the yacht’s hull into
the model. The hull is imported into the
model created by a naval engineer based on
the desired dimensions and specifications.
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Superstructure
Based on an examination of sailing yacht
typology, it has been determined that
the examples that reflect this typology
the best are between 8 and 18 meters in
length. The most important sailing yacht
manufacturers in the industry are Bavaria,
Beneteau, Dufour, Jeanneau and Hanse. In
order to analyze the sailing yacht typology and interior layout, the sailing yachts
of these shipbuilders were examined to
make a broad deduction. An analysis of the
sailing yachts of top manufacturers within
the range of 8 to 18 meters in length has
revealed that superstructures are similar
in typology. A terminology that includes
terms such as cockpit, stern, fore, bulwark,
mast, porthole and hatch has been employed to describe sailing yacht superstructure. These terms are presented and
briefly described in Figure 1. Well deck is
the sitting area on the stern or amidships.
Hatch is the cover that opens from the
cabin ceiling. Portholes are the windows
on the board or sides of the cabin. Stern
and fore are the rear and front parts of the
yacht, respectively. The mast is a rigging
element of a certain height, generally made
from aluminum alloy, positioned vertically
on the keel and is used to raise the sails.
The variables needed to create the superstructure are defined in Table 1.
The variables defined in Table 1 are shown
on a sample sailing yacht model in Figure 2.
Analysis of the seating units has shown
that straight seating units as well as U- and

süreci doğru bir şekilde tamamlanmış
olacaktır.
Keywords: Sailing Yacht, Parametric
Design, Yacht Design, Computer Aided
Design
Anahtar Kelimeler: Yelkenli Yatlar,
Parametrik Tasarım, Yat Tasarımı,
Bilgisayar Destekli Tasarım

Figure: 1
Sailing Yacht Upper Structure Terms (URL-1).
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Table: 1
Parameters to create superstructure (Data
Suggested by Author).

Abbreviation

Explanation

Abbreviation

Explanation

Ss

Superstructure start from yacht beak

Dw

Deck walking width

Sf

Superstructure finish from yacht stern

Cl

Cocpit length

Cw

Cocpit width

Sp-a

Sitting area port side width

Ss- a

Sitting area starboard side width

Sp-b

Sitting area port side

Ss- b

Sitting area starboard side

Sp-c

Sitting area port side

Ss- c

Sitting area starboard side

Sp-d

Sitting area port side

Ss- d

Sitting area starboard side

Sh

Sitting area height

Shs

Superstructure start point height

Sb

Sitting area back height

Shm

Superstructure midpoint height

St

Sitting area back thickness

She

Superstructure end point height

Cd

Cocpit area and deck depth difference

Ldd

Lower deck and cocpit area deck depth
difference

Mc

Mast center point from yacht beak

Mh

Mast height

Mr

Mast Radius

Ss

Superstructure start from yacht beak

Dw

Deck walking width

L-shaped sitting units are used in some
examples. Therefore, parameters shown

The shape to be used is chosen first and
dimensions are decided later.

in Figure 3 are used in the arrangement of

Decks

the port- and starboard-side sitting units.

There is an external floor on the upper

Figure: 2
Displaying the Terms on the Model (Data
Suggested by Author).
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Figure: 3
Sitting Area Parameters (Data Suggested by
Author).

deck, called the open deck walking area,
and an interior floor that forms the base
of the well deck. Knowing the variable of
the deck floor depth difference between
the well deck and the floor is enough to
form the interior floor. Knowing the depth
difference with the well deck and lower
deck is enough to form the lower deck
floor. The floors are designed by creating
a flat surface and sectioning it with the
superstructure, and with the hull on the
lower deck. The variables defined in Figure 4 are shown on a sailing yacht model
example.
It is observed that interiors of sailing yachts
are generally not comfortable to live in.
As sailing yachts usually have flush decks,
their cabins are cramped, small wet areas

with depressed ceilings. In some cases, it is
observed that superstructures go higher as
yachts grow; however, this is objectionable
and goes against the typology. Although
sailing yachts claim to provide the luxuries
of a motor yacht in some cases through the
harmony of interior and exterior design,
the important point is to shape the typology according to the purpose of yachting.
Priority in the creation of visual balance
in the image of a sailing yacht is given to
the harmony between the sail and the hull
(Göksel, 2006, 95–98).
The living space on sailing yachts is a
shared space with functions such as eating,
sitting and resting, and is connected to
kitchen and navigation spaces. This section
is positioned amidships, which is the
Figure: 4
Deck Terms on the Sailing Yacht Model (Data
Suggested by Author).
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arrangement makes it easier to enter and
exit. However, the available area is not
fully utilized. The seating elements are
preferred to be about 2 meters in length, as
they are also used for sleeping. If the user
chooses a length under two meters, the
system should give a warning. Parametric
variables depend on the selected seating
type. The system recommends alternative
A when U-shaped seating is selected,
alternative B when straight seating is selected, and alternatives C and D L-shaped
seating is selected. Required variables
according to the selected alternative are
shown in Figure 5.

Figure: 5
Parameters According to Seating Area
Alternatives (Data Suggested by Author).

widest part of a yacht. Therefore, it suffers
minimum pitching (Tokol, 2013, 24–26).
The Dining- Sitting Area

Figure: 6
Parameters According to Seating Area
Alternatives (Data Suggested by Author).

Dining table and fixed seating elements
in the plan are U- or L-shaped or are
aligned on a single row. U-shaped seating
is more common. The L-shaped seating

Staircase
The staircase that connects interiors and
exteriors is built flat in some designs, and
concave shaped in others. The difference in
depth between the upper deck floor and the
lower deck floor is known. The width and
number of stairs and the footstep between
the stairs is enough to create the staircase.
The user should be asked if they want a flat
design or a concave one.
The Kitchen
While the kitchen used to be placed any
given space on the lower deck in the past,
it is now mostly located near the entrance
staircase because this section is minimally
affected by the pitching (Larsson and Rolf,
2006). U-shaped, L-shaped and straight
counter builds are found in kitchen plans.
Parametric variables depend on the selected kitchen type.
Alternatives A and B are recommended when a U-type kitchen is selected,
alternatives C and D are recommended
when an L-type kitchen is selected, and
alternative E is recommended when a flat
counter is selected. The desired variables
according to the selected alternate are
shown in Figure 6. The system recommends alternative A and B when a
U-shaped kitchen is selected, alternatives
C and D when an L-shaped kitchen is
selected, and alternative E when a straight
kitchen is selected. Required variables
according to the selected alternative are
shown in Figure 6.
Sayı 29, Mart 2020
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also used in sailing yachts. The user is first
asked which areas are to be used for cabins
and their dimensions. Secondly, the user
is asked which bed type they want to add.
Bed sizes are automatically added (Figure 8).
Their position can be inverted in the X-Y
axis and/or their angle can be changed.

The Navigation Space
The main function of this space is to
work on a map and the space includes a
map desk and a seating element for this
purpose. Although there are electronic
map systems, this area is still needed.
According to Hammick and McLaren, an
area of 84x59.5 cm will suffice to fold and
use standard British maps or European
maps (Tokol, 2013, 119–120). The user will
be prompted to choose the location of
the navigation space and a standard table
and seating element will be automatically
inserted, as shown in Figure 7.
Master and Guest Cabins
The number and dimensions of cabins vary
according to the size of the vessel, the purpose of use and the number of crewmembers. The basic function is sleeping and
resting. The types of beds used in yachts
are presented in Figure 8. These beds are

Figure: 7
Navigation Space Automatic Model (Data
Suggested by Author).

WC- Bathroom Space
Analysis of the examples according to the
yacht length has shown that there are one
or two WCs available for use. The user is
first asked how many WCs are to be added
and, then, which WC type they want to add
(Figure 9). WCs used in yachts come in five
types (Özgel Felek, 2017, 71-76). In the proposed model, WC examples are limited to
five types. These alternatives, which have
distinctive features, are wall-mounted electric toilets, large and small electric toilets,
and large and small marine type toilets.
Vetus brand WCL2 model was created for
the wall mounted electric toilet. The Vetus
WCS2 model has been created for large and
small sized electric toilets. RASKE RM69
model was created for marine type large
and small size toilets. The user should be
asked about these alternative types, and the
type should be automatically added with the
option to invert the X-Y axis and rotate the
angle. The countertop and shower area can
be manually added to the project later.
The Definition and Scope of Model
The study dwells upon superstructure and
interior space layouts. In this study, the
superstructure is modeled in 3D and the inFigure: 8
Bed Types Used in Yachts (Özgel Felek, 2017,
64-71).
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•

Superstructure end from the stern

•

Walking deck width (blue) are identified, and borders of the superstructure are revealed.

(cyan)

Figure: 9
WC Types (Özgel Felek, 2017, 71-76).

terior model is initially examined through
the plans of the generated models. In the
study, alternative layouts of seating, kitchen, resting and WC areas, which are among
the spatial elements of the yacht, were
produced on the lower deck. The method
used to develop these proposals was Grasshopper, a free plugin of Rhinoceros that
allows parametric modeling on the upper
deck, and an algorithm was generated for
the lower deck and imported to the digital
platform with C#. This program offers
designers alternatives to the plan schemes
in the initial design phase.
Rules and Boundaries for Superstructure

Figure: 10
Superstructure and Walking Area Borders
Express in Colors (Data Suggested by
Author).
Figure: 11
Superstructure Modelling (Data Suggested
by Author).

The first step to creating a model is to
determine the criteria and present the information that may serve as a foundation.
Hull design is a field of interest and knowledge of naval engineers. In the first stage,
a three-dimensional model of the hull form
is imported into the model. This hull introduced to the program and the following
stages are built upon it (Figure 10).
•

Border line of the hull/the boundaries
(red)

•

Superstructure start from the fore
(green)

The superstructure is modeled according
to the variables of the start, middle and
backrest height. The start, middle and end
height lines (magenta colored) are drawn, and
the curve of these lines (gold colored) is the
middle section of the upper structure. The
superstructure is modeled by extending this
curve to both sides and sectioning it with
border curves of the superstructure and
extruding surfaces in between (Figure 11).
In order to form the well deck, firstly the
variable of depth difference with the deck
should be asked to create the floor. This is
defined as the remaining surface after the
flat surface is sectioned with the hull and
the superstructure. The well deck is formed
according to the variables of well deck
length, width, sitting width, and sitting
backrest height. The superstructure is revealed in 3D after these phases (Figure 12).
Rules and boundaries for Lower Deck
The floor must first be created in order to
form the lower deck boundary. The lower
deck plan is revealed when the surface
is created by asking for the difference in
depth between the well deck and the lower
deck floor is sectioned with the hull. Due
to the inclined walls of the yacht geometry, working in 2D (two dimension) does not
yield accurate results. This attempt can be
misleading. Although general layout alternatives are presented to the user in the first
stage, a sketch of the alternative selected
by the user is immediately previewed in
3D (three dimension). Thus, the result of the
selections is also seen in 3D.
For the lower deck layout, the fore and
stern border walls are placed first and
boundaries are determined. Vertical walls
start from the stern. Vertical walls are

Sayı 29, Mart 2020
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called wall vertical (Wv), and horizontal
walls are wall horizontal (Wh). The first
wall from the stern is called the distance
from the stern, the second wall is the
distance from the first wall, and the third
wall is the distance from the second wall,
and so on. A maximum of six vertical
walls can be added. Based on a review of
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all plan examples, it is enough to divide
three horizontal parts. Horizontal walls are
constructed as horizontal 1 and horizontal
2 according to the distance from the centerline (Figure 13). Each new vertical wall part
is separated from the intersection with the
horizontal walls so that they can be angled.
While W 1v is the entire vertical wall, the

Figure: 12
Well Deck Formation (Data Suggested by
Author).

Figure: 13
Horizontal and Vertical Walls Formation
(Data Suggested by Author).

Parametric Sailing Yacht Exterior and Interior Design

Figure: 14
Give Angle to Vertical Walls (Data Suggested
by Author).

parts can be separated as W 1v-1, W 1v-2,
W 1v-3, W 1v-4 and W 1v-5 and can be
angled or hidden like they were in W 2v3,
as shown in Figure 14. Any desired plan
can be created this way.
•

Fields formed by wall formation are
named and it is requested that these
areas be matched as kitchen/sitting/
cabin/WC/navigation area (Figure 15).

•

Variables for each field are also
asked after matching the rooms.

•

Figure 16 shows the interface of the
desired variables when the kitchen is
selected.

•

Figure 17 shows the interface of the
desired variables when the seating
area is selected.

•
Figure: 15
Matching Room and Types (Data Suggested
by Author).

Figure 18 shows the interface of the
desired variables when cabinet is
selected. In addition, for the cabinet
that the cabin needs, the width and
depth of the cabinet are needed.

Height is automatically modeled
from the ground to the ceiling.
•

Figure 19 shows which toilet type
selection interface is selected when
WC is selected.

•

If the user first sees the alternatives on
2D grid system and approves it, then
this information is processed with
Grasshopper and rendered into 3D.

Yacht Formation Example with the
Proposed Model
The Beneteau Sense 51 model was chosen
to be built with the proposed model.
Superstructure and Deck Formation
The superstructure variable information
of the Sense 51 yacht and the interface
in which these variables are entered are
shown in Figure 20.
The resulting superstructure and 3D model
of the well deck are given comparatively in
Figure 21.
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Creating the General Interior Layout
The boundaries of the living area can be
formed to place the lower deck floor, head
and stern border walls. It is necessary to
construct walls to form the lower deck layout. Using the quantitative information obtained from the layout plan of the selected
yachts, an attempt was made to create the
model based on the parameters (Figure 22).
The number and presentation of the walls
were based on the yacht example, and the
spaces were named on the volumes, as
shown in Figure 23. The wall thickness
was 10 centimeters.
After matching the volumes:
• Alternative placement for kitchen
• Alternative placement for the living area

14
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•
•

Selection of navigation area layout
Selection of number and placement
of sleeping areas
• Selection of WC number and location
Figure 24 shows a comparison of the
resulting alternative plan with the original
yacht. According to the comparison, the
hull and inclined walls were ignored in
the 2D layout. The resulting layout will be
more correct because when the 3D model
is automatically generated, all these surfaces will be sectioned with the hull.
The general 2D layout plan is transferred
to the 3D model in stages. In the first
stage, the walls are extruded and created
in 3D. When the sitting/eating area is
placed, the model automatically gener-

Figure: 16
Kitchen Parameters İnterface (Data
Suggested by Author).

Parametric Sailing Yacht Exterior and Interior Design

Figure: 17
Sitting Area Parameters İnterface (Data
Suggested by Author).
Figure: 18
Cabin Beds Alternatives İnterface and Closet
Parameters (Data Suggested by Author).
Figure: 19
WC Alternatives İnterface (Data Suggested
by Author).
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Figure: 20
Superstructure Parameters İnterface (Data
Suggested by Author).

ates the backrest height and sitting height
of the area defined as the sitting area.
Similarly, table height is automatically
generated. When the kitchen is placed,
the height of the counter is automatically
generated by the model. When the cabin
is placed, the height of the bed is auto-
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matically set. WCs are placed by adding
auto 3D models. A rough model appears
when all the layouts are generated. Using
the properties of the program, the X, Y, Z
parameters can be changed or angled, or
undesired blocks can be deleted, and new
ones can be added manually. Figure 25

Figure: 21
Main Yacht and The Yacht by Model
Superstructure Comparison (Data Suggested
by Author).

Parametric Sailing Yacht Exterior and Interior Design

Figure: 22
Lower Deck Parameters General Arrangement
Process (Data Suggested by Author).

Figure: 23
2d Lower Deck General Arrangement Process
(Data Suggested by Author).

shows the general 3D layout of the yacht
based on these parameters.

for designers who want to work or are
already working on yacht design.

Conclusion

In fact, the process of yachts design leads
to standardization. Unique names are created for each of the spaces that constitute
these vessels. There is almost nothing left
after a vessel is dismantled according to
the spatial characteristics of these names.

Yacht design is a special field that requires expertise. Academic education on
this subject is recent, and naval engineers,
architects, interior designers and industrial
designers who are interested in this area
have performed yacht design so far. This
study proposes a quick and rough model

This study attempts to parameterize sailing
yachts based on author’s dissertation
which examines the trawler typology (Özgel

Sayı 29, Mart 2020
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Figure: 24
2d Lower Deck General Arrangement (Data
Suggested by Author).

Figure: 25
Yacht Created by Model Proposal (Data
Suggested by Author).

Felek, 2017). A model has been presented by
identifying these spatial elements, revealing their relationship with each other,
and quantitating the requirements of the
typology. Thus, a rough model is revealed
to guide those who are working or want to
work in this area and the design process
will be completed correctly by adding
aesthetic values. The development of the

18
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proposed model will be carried out with a
group of people working in this area and it
will be eliminated if there are any deficiencies or errors

•

Parametric Sailing Yacht Exterior and Interior Design
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Öz
XVIII. yüzyıl Fransız aydınlanmacı
düşünürlerinden Montesquieu, 1748’de
yayınlanan “Kanunların Ruhu” adlı eserinde
insanların davranış ve ilişkilerini düzenleyen
yasalardan önce bunu hazırlayan bir düşünce
oluşumunun gerekliliğinden söz eder.
Türkiye’de ilk kez XIX. yüzyılda ortaya
çıkan modern anlamda korumacılık anlayışı
ve uğraşı ile bunun yasal çerçevesini
oluşturan düzenlemelerin de oldukça uzun
bir düşünsel birikim sonucunda
biçimlendikleri görülür. Türkiye’de modern
korumacılık düşüncesi ve bu alanda ilk
girişimler Tanzimat Dönemi’nde XIX.
yüzyıl ortalarında ortaya çıkacaktır.
Sit kavramının 1973 yılında ilk kez yasal bir
metinde yer almasının ardından koruma ve
sit kavramlarının olumlu ya da olumsuz
anlam ve çağrışımlarla artık her şekilde
kamuoyu bilgisi dahilinde yer aldığı
söylenebilir. Doğal ve kültürel mirasın
korunması konusunda Türkiye ve dünyada
da katedilmiş olan onca mesafe ardından
bazı temel sorunların hala güncelliğini ve
kritik önemlerini koruduğunu söylemek
yanlış olmayacaktır. Bu açıdan koruma
alanında temel değerlere bir geri dönüşten de
söz edilebilir. Bu temel soru ve sorunlardan
herhalde en başta geleni korumanın varlık
nedeniyle ilgili olanıdır. “Neden koruyoruz
?” Yeterince tartışılmış, irdelenmiş ve bir
çok uygun cevap bulunarak çoktan geride
bırakılmış, aşılmış ve gündemden düşmüş
görünen bu soru aslında korumayla ilgili
tavır, hareket ve kararlarımızın başlangıç
noktasında adeta bir anıt gibi hala bütün
görkemiyle yükselmektedir. Korumacılığın
esasen bilginin korunması olduğu kadar bir
tarih inşa çabası olduğu da unutulmamalıdır.
Abstract
In his book of “The Spirit of the Laws” of
1748, XVIIIth century French Enlightment
philosopher Montesquieu, indicates that the
necessity of existence of an idea behind laws
which rules and compozes human
behaviours and relations among humans.
The modern understanding and engagement
of heritage conservation and related legal
framework which first emerged in Turkey in
the XIXth century were also based upon a
previous intellectual accumulation. In
Turkey, modern thinking of heritage
conservation and early efforts in this field
first appeared in the mid of XIXth century
during the period of Reforrmation
(Tanzimat).
Since concept of heritage protection site is
first mentioned in a legal text in Turkey in
1973, it looks that, heritage conservation
and sites for protection became almost
familiar in public opinion with all of its
negative or positive connotations. After all
efforts and accomplishments in the field of
conservation and preservation of natural
and cultural heritages, some fundamental
problems still remain topical and keep its
critical importance. Therefore in a sense “a
back to the basics” can be pronounced in
heritage conservation. Probably, “raison
d’etre” (reason of being) of heritage
preservation is the first of these problems

This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial
4.0 International License.
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Giriş
XVIII. yüzyıl Fransız aydınlanmacı düşünürlerinden Montesquieu, 1748’de yayınlanan “Kanunların Ruhu” (L’Esprit des Lois)
adlı eserinde canlı ya da cansız tüm varoluş
biçimlerinin mutlaka davranış ve eylemlerine hakim olan yasaların varlığından söz
eder ve insanların davranış ve ilişkilerini
düzenleyen yasalardan önce bunu hazırlayan bir düşünce oluşumu ve gelişiminin
olması gerektiğini belirtir.
Düşünce tarihi en az olayların ve olguların
tarihi kadar önemlidir. Türkiye’de kültürel
miras anlayışının gelişimi ve koruma
uygulamaları konusunda dikkate değer bir
düşünsel birikim ve yazın bulunmaktadır.
Türkiye’de kültürel miras değerlerinin
korunmasıyla ilgili kimi zaman birbiriyle
çelişen bilgi ve ifadelerin de yer aldığı
yine de nicelik ve nitelik açısından dikkate değer yazın içinde kültürel mirasın
korunmasıyla ilgili kurumsal yapı ve yasal
mevzuatın gelişimi (Madran, 1996, 2002; Özdemir, 2005; Kejanlı, 2007) ile koruma uygulamaları ve sorunları (Madran, Özgönül, 2005;
Durukan, 2004) görece daha çok irdelenmiş,
ilgi çekmiştir. Buna karşılık bu çalışma
sözü geçen oldukça zengin birikim içinde
görece daha az ele alınmış ve incelenmiş
olan korumanın düşünsel arka planı ve
bu alandaki entelektüel gelişim üzerine
yoğunlaşacaktır.

Bu çalışmanın temel vurgusu da Türkiye’nin doğal ve kültürel miras alanındaki
geçmişinin bir anlatısı ya da hesaplaşmasını yapmak yerine bu alandaki düşünsel
birikimin gelişimine bir bakış oluşturmaktır. Kültür mirası ve bunun korunması
çeşitli alanlar ve disiplinlerle ilişkili bir
konudur. Tarih, sanat tarihi, arkeoloji,
mimarlık, şehircilik, müzecilik bunlar
arasında ilk akla gelenlerdendir. Burada da
konu sadece belirli bir alan ya da disiplin
çerçevesinde ele alınmaktan kaçınılmış, bu
yöndeki önemli görülen uygulamalara da
atıfta bulunularak kültür mirası ve koruma düşüncesinin Türkiye’deki evrimsel
gelişim süreci incelenmiştir. Türkiye’de
ilk kez XIX. yüzyılda ortaya çıkan modern
anlamda korumacılık anlayışı ve uğraşı ile
bunun yasal çerçevesini oluşturan düzenlemelerin de oldukça uzun bir düşünsel
birikim sonucunda biçimlendikleri görülür.
Türkiye’de modern korumacılık düşüncesi ve bu alanda ilk girişimler Tanzimat
Dönemi modernleşme çabaları içinde
XIX. yüzyıl ortalarında ortaya çıkacaktır.
Türkiye’de modern korumacılık anlayışının öncülleri kent planlaması ve imar
mevzuatından, devlet yönetimindeki
modernleşme çabaları, ilk modern yerel
yönetim örgütlenmeleri ve eski eserlerle
ilgili düzenlemelere kadar değişik alanlardaki gelişmelerle ilişkilendirilebilir. Bu
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and questions. “Why to conserve?” This
fundamental question which looks overrun,
vanished from the agenda and left behind
with a number of appropriate answers
through sufficient debates and examinations
still magnificiently stands as a monument.

inceleme kapsamında ise, kültürel miras ve
korumaya daha yakın ve ilişkili olduğundan“eski eser” kavramı temelli bir gelişme
çizgisine sadık kalınacaktır.

Always it should be keep in mind that
preservation and conservation of heritages is
an effort to preserve knowledge but an
endeavour of history making also.

Bir genelleme yapmak gerekirse, Türkiye’de doğal ve kültürel mirasın korunması,
korumadan yana olan akademik ve meslek
çevreleri için varlık nedeni tartışılmaz
mutlak uyulması gereken bir bilimsel
doğru olarak görülürken, korumacı anlayış
ve yaklaşımların benimsenmediği bir
kısım kamuoyu ve kimi siyasi ve idari
karar verici ve uygulayıcılar açısından da
hayatın olağan akışına aykırı bir davranış
ve gelişmeci(!) uygulamalar için bir engel
olarak görülegelmiştir. Türkiye’de doğal
ve kültürel miras değerleriyle ilgili yasal
mevzuatta kullanılan “korunması gerekli”
ifadesi bile tek başına korumanın mutlak
bir gereklilik olduğu yönündeki genel
akademik ve mesleki görüşün güçlü bir
yansıması olarak görülebilir. Ancak korumayla ilgili bu zıt anlayış ve yaklaşımların
yaşamın akışı içinde oldukça sık karşılaşmalarına karşın, birbirilerini anlamak için
pek az çaba sarfetmiş olduklarını söylemek
abartılı olmayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Koruma, kültürel miras,
kültürel tarih, Osmanlı İmparatorluğu,
Türkiye Cumhuriyeti
Keywords: Conservation, cultural heritage,
cultural history, Ottoman Empire, Republic
of Turkey

Koruma ve sit kavramlarının olumlu ya da
olumsuz anlam ve çağrışımlarla 1973’de
1710 sayılı yasa ile ilk kez bir yasal metinde yer almasından onlarca yıl sonra artık
her şekilde kamuoyu bilgisi dahilinde yer
aldığı söylenebilir. İki yıl kadar önce bir
arkeolojik sit alanına ilişkin koruma amaçlı
imar planı halk toplantısında sit kararı ve
koruma amaçlı faaliyetleri destekleyenler
arasında salondan bazıları itiraz ediyorlardı: “Sit alanı kaldırılsın, kazılar durdurulsun, planlar iptal edilsin”. Şüphesiz benzer
örnekler çoğaltılabilir. Hatta bu örneklerin
sadece ülkemize özgü olmadığı “koruma”
konusunda gelişmiş olduğu kabul edilen
kimi toplum ve ülkelerde de benzerlerine
rastlanabileceği en azından konu uzmanlarının yabancı olmadıkları bir gerçektir.
Korumanın genelde sivil toplum inisiyatifine bırakıldığı İskoçya’da, küçük bir kentte
sit alanı olan kent merkezinde tescilli bir
yapıda yer alan ve yakında aynı yerde yeni
hizmet binasının duyurusunu yapan bankanın bunu nasıl yapabildiğini sorduğum

imar müdürü adeta umursamaz bir tavırla
bankanın imkanı olduğu ve bunu rahatlıkla
yapabileceğini söylemişti. Doğrusu bu cevap üzerine, bize özgü olduğunu düşünüp,
üzüldüğüm özellikle korumacılıkla ilgili
geniş yorumlu yaklaşım ve kural ihlallerinin bir anlamda evrenselliğini görüp
içimden sevinmiştim.
Doğal ve kültürel mirasın korunması
konusunda Türkiye ve dünyada da katedilmiş olan onca mesafe ardından bazı
temel sorunların hala güncelliğini ve kritik
önemlerini koruduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır. Bu açıdan koruma alanında
temel değerlere bir geri dönüşten de söz
edilebilir. Bu temel soru ve sorunlardan
herhalde en başta geleni korumanın nedeni
ile ilgili olanıdır. “Neden koruyoruz ?”
Yeterince tartışılmış, irdelenmiş ve bir
çok uygun cevap bulunarak çoktan geride
bırakılmış, aşılmış ve gündemden düşmüş
görünen bu soru aslında korumayla ilgili
tavır, hareket ve kararlarımızın başlangıç
noktasında adeta bir anıt gibi hala bütün
görkemiyle yükselmektedir.
Neden Koruyoruz?
Geçmiş kayda geçirildiği zaman anlam
kazanır ve tarihe dönüşür. Doğal ve
kültürel mirasın korunması özellikle de
kültürel mirasın korunması ki, -burada
kısaca “koruma” ve “korumacılık” olarak
söz edilecektir- temelde geçmiş-bugün-gelecek şeklinde bütüncül bir zaman algısı
ile geçmişten geleceğe uzanan doğrusal bir
tarih algısı gerektirdiği açıktır. Korumacılığın da aynı zamanda bir tarih inşa çabası
olduğu da unutulmamalıdır. Fransız düşünür Foucault’nun doğrudan Alman düşünür
Nietzche’den alarak, anahtar kavramlardan
birisi olarak kullandığı ‘soykütük’ kavramı ve “soykütüksel çözümleme”ye göre,
tarihsel bilginin, yaşanılan zamanda yani
‘tarihsel şimdide’ işe yaraması için geçmişin küllerine doğru derinlemesine incelenmelidir (Urhan 2007).
İnsanların varoluşlarıyla oldukça eş zamanlı olarak bilgi ve tecrübelerini biriktirme, bunu topluluklar olarak gelecek
kuşaklara aktarma çabası içinde oldukları,
dolayısıyla bilgiyi korumaya çalıştıklarından söz edebiliriz. Henüz avcılık-toplayıSayı 29, Mart 2020
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cılık döneminde bile, insanların mağara
ya da kayalara yaptıkları resimlerin, Cilalı
Taş Devri’ne tarihlenen Çatalhöyük duvar
resimlerinin ya da ilk kez Paleolitik Çağ
mezarlarında görülen doğa nesneleri ve
sanat yapıtlarının bir araya getirilmesinin
(Uçankuş 2000, 194) başka muhtemel işlevler
yanı sıra aynı zamanda yaşam, deneyim
ve bilgilerini kayda geçirerek korumaya
çalışma çabaları değil midir?
Şüphesiz yazının bulunuşu insanoğlunun
yaşadıklarını, bilgi ve tecrübelerini kayda
geçirerek, geçmişi tarihe dönüştürme çabasında ileri doğru atılmış büyük bir adım
ve olanak olmuştur. Nitekim artık bugün
de hala çözmeye çalıştığımız belirsizlikler
içinde, muğlak bir geçmiş yerini kayda
geçirilmiş somut bir tarihe bırakmıştır.
Yazının kullanımının yaygınlaşması sadece
insanlararası iletişimi değil, zamanı da
kaydedilen, bilinen bir geçmişe dönüştürür. Doğu Akdeniz çevresi, Anadolu ve
Mezopotamya’da ilk yazılı belge arşivlerinin ortaya çıkışı bir anlamda geçmişi de
saklama, biriktirme ve koruma kaygısının
vücut bulmuş hali değil midir? Öte yandan,
İlkçağ’da Akdeniz dünyası, Anadolu, Mısır, Mezopotamya ve batı Asya’da değişik
nedenlerle, değerli kabul edilen nesnelerin
yine tapınak, mezar veya saraylar gibi
özel anlamı olan mekanlarda toplandıkları
böylece, bilginin ve zamanın olduğu kadar
nesnelerin de biriktirildiği bilinmektedir. Bir araya getirilmiş olsa da bugünkü
anlamda koleksiyon olarak tanımlanması
mümkün gözükmeyen bu nesneler yığını,
inançla ilgili anlam ve işlevleri yanı sıra
zafer ve siyasi erkin de güç sembolü işlevi
de görüyordu. Antik dünyada yöneticiler
ve varlıklı kesim içinde sanat eserlerine ve
bu arada “eski” özelliği kazanmış eserlere
karşı belirli bir ilgiden ve Örneğin Roma
İmparatoru Hadrianus gibi kimi örneklerde
karşımıza çıkan bireysel koleksiyonlardan
söz edilebilir. Ancak bu dönem için ne ölçüde bilinçli bir koleksiyon ve korumacılık
olduğu da oldukça belirsizdir. İyi bilinen
genel tarih anlatımı içinde Rönesans’da
Antik dönem ve eserlerine duyulan ilginin,
giderek en önemli örneği, sonradan ünlü
British Museum’a dönüşecek olan Lord
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Elgin’in koleksiyonunda karşımıza çıkan
daha bilinçli biriktirme ve koruma çabalarının da yolunu açtığını söylemek yanlış
olmayacaktır.
Doğanın kendi süreci içinde yok olması kaçınılmaz bir nesneyi var etmeye, korumaya
çalışmanın amacı ne olabilir? Bu nesnenin
taşıdığı özel bir değer ya da anlam mıdır?
Tarihe ilişkin bir anlam mıdır? Estetik ya
da bilimsel bir değer midir? Ya da geçmişe
ilişkin bir özlem ve anılar için referans mı
oluşturmaktadır? Bu seçenekler çoğaltılabilir ve burada belirtilen ya da belirtilmeyen her nedenin bir varlığın miras değeri
anlamı kazanmasında ve korunmasında
önemi ve etkisi olabilir. Ancak, koruma
için tüm bunlardan daha güçlü ve geçerli
bir neden ise bilgidir. Her nesne kendi
varoluşunda doğal olarak kendisine ilişkin
bilgileri de içerir ve bu bilgileri taşır. Bu
anlamda nesnenin korunması nesneye
ilişkin bilginin de korunması demektir. Bir
nesneye ilişkin çeşitli belgeler şeklindeki
kayıt ya da kopyalar hiçbir zaman nesneye
ait bilgiyi bütünlüğü içinde eksiksiz olarak
taşımayacaktır. Şu halde miras değerlerinin
korunmasının öznesi, nesnesi, temel varlık
nedeni amacı bilginin korunmasıdır. Öte
yandan, doğal ve kültürel bir miras değeri
yok olduğunda yeniden üretimi ve zararın
telafisi mümkün olamayacağından “doğal ve kültürel değerlerin korunması” bir
gereklilik olarak kabul edilmelidir (Bademli
2006). Korunması gerekli miras ya da nesneye ilişkin tarihsellik, estetik, kimlik v.b.
atfedilen tüm anlam ve değerler de aslında
nesnenin taşıdığı bilginin farklı yüzleri ve
yansımaları değil midir?
Koruma aynı zamanda değerli, daha
değerli ya da değersiz olarak kabul
edilenler arasında bir takım önkoşullar
ve kabullerle biçimlenmiş bir seçicilik
ve tercihtir. Değerli ya da değersiz olanı
belirlemek ve ayırt etmenin çoğu kez bu
konuda karar vericilerin evrensel ya da
bilimsel olduğu kabul edilen ve varsayılan
kişisel bilgi görgü, eğilim, zevk, anlayış
ve bir dizi kişisel birikim ve tercihleriyle biçimlenen sübjektif bir süreç olduğu
unutulmamalıdır. Koruma uygulamalarında farklı nitelik, zaman ve kültürlere
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ait doğal ve kültürel miras değerlerinin
çakıştığı durumlarda neyin daha değerli ve
önemli olduğu hemen her zaman tartışmalı
ve kimi zaman çelişkili bir tercih sorunu
olmuştur. Örneğin, Türkiye’de oldukça
yaygın karşılaşılan bir durum olarak aynı
coğrafyayı antik bir şehirle paylaşan bir
köyde neyin değerli ve korunması gerektiği ve nelerin gözardı edilebileceğiyle ilgili
tartışma aynı zamanda “neden koruyoruz?”
sorusuna da bir çok yeni soruyla oldukça
dikkat çekici bir açılım ve sunmaktadır:
“Mimarlık ve sanat tarihi açısından neyin
önemi vardır? Orijinal özün oranı nedir?
Ve bundan yola çıkarak anıt değeri nedir?
Ve nihayet, korunmaya değer olan nedir?
Bundan dolayı hangi zorunluluklar ortaya
çıkmaktadır? Sadece tek başına bir antik
tapınak mı korunmaya değerdir yoksa
tapınağın kentle tüm yapısal bağlantısı da
korunmalı mıdır? Ya da göçebe yaşamdan
yerleşik yaşam biçimine geçişi temsil eden,
yerleşim tarihi için önemli durumdaki eski
Türk evi de bu statüde midir? Gelecekteki
gelişimi engellemeden, hangi aşamaya
kadar koruma talepleri tanımlanabilir? Bu
bağlamda bir antik kenti tahrip etmeden
burada yaşamaya Nasıl devam edilebilir?...
Bir eski eser niteliğindeki varlığın orjinal
özü eğer tahribat veya yıkım nedeniyle
kaybolursa eski eserler de tehlikeye girer
veya yok olur. Bu nedenle buradaki esas
korunması gereken mevcudun tanımlanması ve değerinin belirlenmesi, bunu esas alarak korumaya yönelik planların geliştirilmesidir.” (Distelrath, 2011). Bu ifadelerde de
belirtildiği gibi kültürel mirasın korunması
iki temel soru ve sorun alanı çevresinde
biçimlenmektedir: Korunacak değer nedir
ve nasıl korunmalıdır?
Türkiye’de Kültür Mirası ve Korumanın
Dönemleri
Türkiye’de kültür mirası ve kültür mirasının korumasına yönelik anlayış ve mevzuat
çeşitli dönemler halinde ele alınabilir,
irdelenebilir. Devletin yönetim yapısındaki
keskin farklılıklar nedeniyle Osmanlı ve
Cumhuriyet dönemlerinin birbirlerinden
farklılaştıkları açıktır. Türkiye’nin yakın
tarihine ilişkin oldukça yaygın başvurulan
en kolay ayırımlardan biri Osmanlı ve

Cumhuriyet yönetimlerinin ayrı tarihsel
dönemler olarak kabul edilmesidir. Şüphesiz bu yaklaşım Osmanlı ile Cumhuriyet
yönetim ve devlet yapısı arasındaki bir
çok farklılık göz önüne alındığında yanlış
değildir. Bununla birlikte her iki dönem
arasında çeşitli politika ve uygulamalar
açısından önemli süreklilikler olduğu da
unutulmamalıdır. Cumhuriyet dönemi de
kendi içinde farklı dönemler halinde ele
alınabilir. Bunun için yararlanılan en genel
kabul görmüş dönemleme Cumhuriyet’in
ilanından çok partili siyasi hayata kadar
olduğu kabul edilen “Erken Cumhuriyet
Dönemi”dir. Bunu izleyen, 1980’de sona
erdiği varsayılan ve değişik şekillerde
tanımlanan dönem ile 1980 sonrası Türkiye’nin dünya sistemiyle hızlı bütünleşme
sürecine girdiği dönem. Yukarıda belirtilen
dönemlemelerle mutlak uyum aranmaksızın Türkiye’de kültür mirası anlayışı ve
kültürel mirasın korumasına yönelik yasal
mevzuatın da gelişmeci bir bakış açısıyla
başlıca üç dönem halinde ele alınması,
yasalar ve mevzuatın gelişim süreci içinde
oldukça uygun gözükmektedir. Dönemlere ayırma bu çalışmanın temel uğraşı
olmamakla birlikte bu çalışmada aşağıda
açıklanan şekilde bir dönemleme benimsenmiştir. Bu dönemler şu şekilde tanımlanmıştır:
• Erken dönem: Kültür mirası kavramı
ve korumasıyla ilgili modernleşmeci
yönetici kesimde İlk farkındalıkların
ve önlemlerin ortaya çıkışı.
• Gelişme dönemi: Kültür mirası kavramı ve korumasıyla ilgili ortak bir
akademik fikir birliği ve anlayışının
gelişmesi ve bu yönde kamuoyunun
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi
çalışmaları.
• Olgunlaşma dönemi: Akademik
çevre ve bürokraside dünyadaki
güncel gelişmeleri izleyen ve bunlarla uyumlu kapsamlı bir evrensel
kültür mirası ve koruması anlayışının
benimsenmesi ve uzmanlaşmış bir
bürokrasinin biçimlenmesi.
Osmanlı İmparatorluğu’nda XIX. yüzyılda ortaya çıkan ilk nizamnameler kültürel miras bilinci ve korumasının erken
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dönemi olarak nitelenebilir. Bu dönem
konuyla ilgili ilk farkındalıkların ortaya
çıktığı ve girişimlerin gündeme geldiği,
henüz belirgin, yeterli bir bilgi birikimi
ve duyarlığının olmadığı, bir anlamda
kültürel miras anlayışı ve korumasının da
kuluçka dönemidir. Ancak, cılız da olsa
Osmanlı birikimi, deneyim, hata, eksiklik
ve ihtiyaçlarıyla Cumhuriyet döneminde
daha geniş kapsamlı, ayrıntılı, kuramsal ve
kültürel altyapı açısından olgunlaşmış ve
evrensel nitelikte bir kültür mirası kavramı
ve koruma uygulamalarının yolunu açacaktır. Koruma uygulamalarının giderek
iktisadi fayda temelinde etkinlik ve ağırlık
kazanması ile yeni bir tarihçilik anlayışının da ortaya çıktığı 1980 sonrası dönem
genel olarak bu çalışmanın sınırları dışında
kaldığı gibi, bu son dönemle ilgili herhangi
bir tanımlama çabasından da kaçınılmıştır.
Burada, Osmanlı ve Erken Cumhuriyet
Dönemi’ni kapsayan ilk iki dönem, diğer
bir deyişle, “erken dönem” ve “gelişme dönemi” daha vurgulu şekilde ele alınmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu’nda Kültür
Mirası Düşüncesinin Gelişimi ve Koruma
Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat
öncesi dönemde de geniş bir yorumla
“korumacılık” olarak görülebilecek bir anlayıştan söz edilebilir. Özellikle 19. yüzyıl
öncesi klasik Osmanlı düzeninde onarım
ve koruma nedenleri arasında, dinsel
değerler, gelenekler, yapıların kullanım ve
ekonomik değerleri ve hizmetlerin devamlılığının sağlanması kaygısı başlıca nedenlerdir (Madran, 1996, 60). Vakıflar eliyle eski
yapıların bakımı, onarımı, restorasyonu da
bu çerçevede değerlendirilebilir. Ancak bu
tür faaliyetleri günümüzün kültürel mirasın
korunması anlayışıyla ilişkilendirerek bir
koruma çabası olarak görmek oldukça
zorlama bir yorumdur. Zira, bu tür faaliyetlerin belirli bir kullanım ve yarar değerine
göre yapıldığı açıktır. Diğer bir deyişle
buradaki “koruma” anlayışının kullanımı
devam eden ya da kullanımından yarar
sağlanacağı öngörülen yapılara özgü seçmeci bir uygulama olduğudur. Unutulmamalıdır ki, çağdaş kültürel mirası koruma
anlayışında miras değerinden fayda elde
etmeye yönelik yararcı bir yaklaşım mut-
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laka gerekli ve tek başına geçerli değildir.
Bir kültürel miras herhangi bir kullanım ya
da fayda değerine sahip olmasa da sadece
kendi öz niteliklerinden dolayı korunmayı ve gelecek kuşaklara aktarılmayı hak
edebilir.
Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat ile
başlayan modernleşme çabaları içinde
daha seçici ve giderek bilimsel bir koruma anlayışının da ortaya çıkması şaşırtıcı olmayacaktır. Daha 1840 gibi erken
sayılabilecek bir tarihte vilayetlerdeki eski
eserlerin tespit ve tasnif edilerek, kıymetlilerin İstanbul’a yollanmasını emreden
genelge kültür mirasına ilişkin ilk envanter
çalışması olarak kabul edilebilir. Bu eserler
kimi vilayetlerde oluşturulan eski eser
depolarında toplanır (Ortaylı, 1985, 1599). Bu
depoların muhtemelen müze niteliklerinde
olmasa da bu yönde önemli bir başlangıç
olduğu açıktır . Burada eski eser olarak
kastedilenler arkeolojik eserlerdir. 1846’da
saray depolarındaki silahların bir sergi
koleksiyonu halinde düzenlenmesi tarihimizde çağdaş anlamda en erken koruma
örneklerinden biri olarak kabul edilebilir.
Nitekim bu koleksiyon daha sonra arkeolojik eserlerle de zenginleşecektir (Atasoy,
1984, 1458). Nihayet, bu koleksiyon 1869’da
İstanbul’da Aya İrini Kilisesi’nde Müze-i
Humayûn olarak yeniden düzenlense de
hiçbir zaman halkın ziyaretine açılmayacaktır. 1876’da koleksiyonların artmasıyla,
silah koleksiyonu ile arkeolojik eserler
ayrılır ve arkeolojik eserlerle 1881’de Müze-i Hümayun Müdürü Dr. Philipp Anton
Dethier’nin de girişimleriyle Osman Hamdi Bey tarafından Çinili Köşk onartılarak
bugünkü İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin
temelini oluşturacak olan müze kurulur
(Eyice, 1985, 1597; Keleş, 2003, 4). Fakat bu dönüşümden Çinili Köşk’ün özellikle çinileri
ciddi zarar görür. 1840’daki genelgenin de
etkisiyle, Osmanlı İmparatorluğu’nda eski
eserlerin toplanması konusunda dikkate değer bir artış görülecektir. Bunun için çeşitli
yol ve yöntemlerden de faydalanılır. Halktan eski eser bulanlara eserler değerinin
1/3’i hemen ödenerek satın alınır (Ortaylı,
1985, 1599). Kazı yapan yabancılarla da kazı
masraflarını kendilerinin karşılaması koşu-
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luyla eserler genellikle yarı yarıya paylaşılır (Ortaylı, 1985, 1600). Kayda değer eserler
de İstanbul’a yollanır. Böylece İstanbul’da
toplanan eski eserler daha sonra Arkeoloji
Müzeleri’ni oluşturacak zengin bir koleksiyon oluşturmaya başlar. Tanzimat bürokrasisinin müzeciliğe önem veren, eski eserler
konusunda belirli bir bilinç ve görüşe sahip
olduğu görülmektedir. Bütün eksikliklerine
rağmen Tanzimat, kültür mirası ve koruma
düşüncesinin ortaya çıkıp, geliştiği ve
müzeciliğin kurumsallaşmaya başladığı bir
dönem olur (Ortaylı, 1985).
Osmanlı İmparatorluğu’nda artan arkeolojik araştırma ve kazı faaliyetleriyle çoğalan
arkeolojik eserler, bir yandan bu eserlerin
bilimsel tasnifi, korunması ve sergilenmesi yönünde müzecilik çabalarına hız
verirken, ilki 1869’da olmak üzere 1874,
1884 ve 1906 yıllarında dört “Eski Eserler
Yönetmeliği” (“Asar-ı Atika Nizamnamesi”) ile
1916 tarihli Muhafaza-i Antika Nizamnamesi yürürlüğe girer. Nizamnameyi
uygulamak üzere de “Muhafaza-i Asar-ı
Atika Encümeni” oluşturulur. Ancak bu
erken dönem mevzuatlarının kapsamının
Osmanlı dönemi öncesi eserleriyle sınırlı
tutulduğunu ve başta arkeolojik eserler
olmak üzere çoğunlukla taşınabilir kültür
mirasına yönelik olduğunu unutmamak
gerekir. Böylece bu ilk düzenlemeler ile
taşınabilir kültür mirasının korunması
yasal bir çerçeveye kavuşurken, Osmanlı
İmparatorluğu’nda kültür mirası ve bunun
korunması yönünde öncüler eliyle olsa ve
oldukça sınırlı kalsa da Batı ile oldukça eş
zamanlı sayılabilecek bir ilgi ve bilincin
oluşmaya başladığından söz edilebilir.
Ancak XIX. yüzyıl Osmanlı müzecilik
çabaları ve deneyiminde kültür mirasının
korunması kadar modernleşmenin bir gereği çağdaş bir kurum oluşturma amacının da
açık etkilerinden söz edilebilir (Özkasım ve
Ögel 2005, 97).
Asar-ı Atika Nizamnamesi gibi erken
dönem mevzuatının dönemin Avrupa
örnekleri ve gerek Avrupa’da ve gerekse
Osmanlı İmparatorluğu’nda yeni gelişmekte olan arkeoloji disiplininin o dönemdeki
genel yaklaşımlarından etkilenmiş olduğu
açıktır. Bu açıdan erken dönem mevzua-

tının aynı zamanda bir öğrenme dönemi
olduğu da söylenebilir. Şüphesiz Osmanlı
İmparatorluğu’nda kültür mirası kavramının oluşmasında henüz kapsamı antik
dönem arkeolojik eserleriyle sınırlı da olsa
“Müzeci” adını fazlasıyla hak eden Osman
Hamdi Bey ile Halil Bey’in katkıları ve
etkisi tartışılmaz.
Eski eserlere yönelik artan ilgi, eser
toplama, kazı ve müzecilik çalışmalarıyla
eş zamanlı sayılabilecek bir diğer gelişme
ise, tarihçilik ve arşiv alanında gerçekleşir. Doğru bir kültür mirası ve koruma
anlayışının doğru bir tarihçilik ve arşivcilik
gerektirdiği açıktır. Osmanlı İmparatorluğu
bir tarih yazım geleneğine sahip olmasına
ve bu alanda çeşitli eserler bulunmasına
karşın, “araştırma ürünü tarihler kadar
alelacele yazılmış eserler de vardır” (Arıkan
1985, 1589). Sistemli bir arşiv düşüncesine
henüz ulaşılmış değildir. XIX. yüzyıl sonlarında İstanbul’da bir komisyon kurularak,
İstanbul, Üsküdar, Galata ve Eyüp’teki
kütüphaneler teftiş ve muayene ettirilerek
kataloglarının hazırlanıp, basımına girişilir
(Arıkan 1985, 1589). Böylece başta tarihçiler
olmak üzere araştırma yapmak isteyenler
için eldeki mevcut yazılı kaynakların bir
dökümü ve sistematik bir arşivi üretilmiş
olur. Şüphesiz bu gelişme daha eleştirel ve
bilimsel tarih anlayışı ve yazımı üzerinde
de önemli bir etki bırakacaktır.
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Batı’da
Sanayi Devrimi’nin yarattığı toplumsal ve
kentsel sorunlara karşı ortaya çıkan romantik hareketlerin ütopyacı yaklaşımlar kadar
bir yandan da sanayi öncesi toplumsal yapı
ve üretim ilişkileri ile sanayi kentlerinin
tahrip olmuş eski dokularına yönelik ilgisi
kaçınılmaz şekilde yeni bir kültür mirası
bilinci ve korumacılık anlayışının da filizlenmesine yol açacaktır. Batı’da gelişen
Barok planlama ve şehirleri Haussmann
tarzı doğrusal geniş bulvarlarla donatma
düşüncesi şüphesiz Osmanlı İmparatorluğu’nda da ölçek farklarıyla da olsa yankı
bulacaktır.
Osmanlı İmparatorluğu’nda modern
anlamda ilk genel kent planı olarak kabul
edilebilecek von Moltke’nin 1837’de hazırladığı İstanbul planı ardından bir diğer
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plan da İstihkam Okulu Müdürü Bekir
Paşa tarafından hazırlanır. İlginçtir her
iki plan da varlıklarından dolaylı olarak
bilgi sahibi olduğumuz kayıp belgelerdir.
Sultan Abdülmecid tarafından 1840 yılında
Londra’ya eğitime gönderilen Bekir Paşa
dönüşünde 1845-1850 arasında İstanbul
için genel bir plan hazırlar. Planı gören
bir akrabasının ifadesine göre, Bekir
Paşa Planı’nda “Süleymaniye, Şehzade,
Bayezıd, Sultan Ahmet, Yenicami, Sultan
Selim, Laleli ve Nur-u Osmaniye camilerini esas tutarak bütün İstanbul’un yollarını
bu yüksek mabedlere yöneltir ve camileri
de geniş meydanlar ile çevreler. Muhtelif
mahallelerin arasında parklar önerirken,
bütün çeşme, sebil, türbe ve medreselerin
de etrafı açılır.” (Akbulut, 1992, 24). Bekir
Paşa Planı’nın anlatılanlara göre İstanbul
için büyük operasyonları gündeme getiren,
prestij yönleri ağır basan cesur bir plan
önerisi olduğu açıktır. Önerileri gerçeklikten uzak gözükse de Osmanlı anıtsal
eserlerinin planda bu ölçüde vurgulanmış
olması, anıtsal kültür mirasının korunması
denebilecek bir kaygıyla hareket etmiş
olduğunu da göstermektedir. Dolayısıyla,
planda esin kaynağını Batı’dan alan erken
bir kültür mirası ve koruma anlayışından
da söz edilebilir. Bekir Paşa Planı, anıtların çevrelerini temizleyerek meydanların
ortasında bırakan ve özellikle XIX. yüzyıl
ikinci yarısında Paris’de Haussmann
operasyonlarını çağrıştıran yaklaşımıyla
sonraları Batı’da “Güzel Kent” olarak
adlandırılacak romantik planlama ve kent
anlayışının Osmanlı İmparatorluğu’nda
bilinen ilk örneğini oluşturur. Bu yaklaşım
daha sonra Osmanlı İmparatorluğu’nda yöneticiler arasında oldukça benimsenecektir.
Bu şehircilik yaklaşımının güçlü anıtsal
koruma karakterine karşın geleneksel kent
dokularını dikkate almaması şüphesiz
dönemi için olağan karşılanması gereken
bir durumdur.
XIX. yüzyıl Osmanlı modernleşme çabaları aynı zamanda günümüzde de devam
eden yenileme-koruma çatışmasının da erken örneklerine sahne olacaktır. Tanzimat
yöneticileri bir yandan İstanbul’un modern
anlamda imarı yönünde çabalarını sürdü-
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rürken, geleneksel kentsel dokunun tasfiyesi konusundaki kararlıklarını da çeşitli
şekillerde ifade etme imkanı bulacaklardır.
XIX. yüzyıl ortalarından itibaren yangın
alanlarının mevzi planlamasında sıkça başvurulan ızgara planlarla geleneksel organik
dokunun parçalanması modernleşmeci
imar anlayışına yönelik önemli eleştiri
alanlarından birini oluşturacaktır. Örneğin, 1855 Aksaray Yangını sonrası İtalyan
Storari’nin hazırladığı ızgara plan her ne
kadar türünün İstanbul’daki ilk uygulaması
olmasa da yapıldığı dönemde kendisiyle eş
zamanlı Paris uygulamalarıyla mukayese
edilir (Akbulut 1992, 20). Doğrusu Tanzimat
yöneticileri bu plandan oldukça tatmin
olmuş olmalıdırlar. Ancak Tanzimat’ın
planlama ve imar alanındaki tutumuna
karşı cılız da olsa muhalif sesler de yükselmeye başlamıştır. XIX. yüzyıl ortalarında
Mazhar Bey isimli bir mimar Tanzimat’ın
planlama anlayışını milliyetsiz ve riyakar
olmakla suçlar. Eleştirdiği Aksaray’da bir
Paris yaratma anlayışıdır.
1867’de yıllarda Divanyolu’nun genişletilmesi için Sadrazam Fuat Paşa’nın onayıyla
Sinan Paşa ve Atik Ali Paşa Mezarlıkları’nın istimlak edilmesi hoşnutsuzluk
yaratır. Fuat Paşa “Batıcı” ve “frenkperes”
olmakla, atalarına saygı göstermemekle
suçlanır. Fuat Paşa’nın kendini savunması
ise dönemin Tanzimat aydın ve yöneticisinin tavizsiz idealizm ve akılcılığına yaraşır
şekilde olur: “İmar hareketim onların
ruhlarına saygısızlığı bağışlatacaktır ve
modernleşmeci bir bürokrat ne pahasına
olursa olsun modernliği getirir” der (Çelik
1986, 60). Dönemin dünyadaki genel koruma anlayışı kadar modernleşmeci yöneticileri için de bir koruma kaygısından söz
edilemeyeceği açıktır. Nitekim o zamanki
Şehremini Server Efendi tamamlanarak
Bayezıd Meydanı’na bağlanan kaldırımlı Divanyolu’nu görünce takdirle “tıpkı
Avrupa şehirleri gibi” diyecektir (Çelik 1986,
60). XIX. yüzyıl modernleşmeci imar ve
şehircilik uygulamalarına yönelik bütün bu
erken eleştiri ve tartışmaların giderek cılız
da olsa sonradan kültür mirası kavramına
evrilecek, düşünsel temellerini hazırladığına kuşku yoktur.
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Osmanlı İmparatorluğu’nda XIX. yüzyılda
Tanzimat’la birlikte ortaya çıkan modern
anlamda kültür mirası ve koruma düşünce
ve uygulamaları önce sadece Osmanlı öncesi eserlerle sınırlı olmak üzere taşınabilir
kültür mirasını kapsamış (Kejanlı vd., 2007,
180) ancak sonuçta iki ayrı yönde gelişme
göstermiştir. Taşınabilir kültür varlıkları
için ağırlıklı olarak, arkeolojik kazı ve
araştırmalara dayanan arkeolojik eserlerin
korunması ve müzecilik hareketi ile daha
geç ortaya çıkan anıtsal yapılarla sınırlı
taşınmaz kültür mirası anlayışı. Osmanlı
dönemi kültür mirası ve koruma anlayışı
nihayetinde döneminin de genel eğilimlerine uygun olarak seçmeci olmuştur. Ancak
bu dönemi için bir hata ya da eksiklik olarak görülemez. Şüphesiz XIX. yüzyıl ve
erken XX. yüzyılda sivil mimarlık eserleri
ve geleneksel yerleşme dokularının sadece
Osmanlı Devleti’nde değil Batı dünyasında
da kültür mirası olarak değerlendirilebileceğini düşünmenin aşırı iyimserlik olduğu
açıktır.
Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e kültürel mirasın korunması alanında
nasıl bir miras kalmıştır? Cumhuriyet’e
devredilen miras yeterince yüklü olmasa da
oldukça çeşitlidir. Özellikle kültürel mirasa
ilişkin bir koruma mevzuatının ve kurumsal yapıların oluşturulma çabası, arkeolojik
kazılar ve bir müze ile cılız da olsa bazı
arkeolojik kazı ve eserlerle ilgili yayınlar
bu mirasın ana özellikleridir. Bu mirasın
başlıcaları şöyle özetlenebilir:
• İstanbul’da kurulmuş olan ‘Müze-i
Hümayun’
• 1877 tarihli ‘Ebniye-i Emiriye (Kamu
Yapıları) ve Vakfiye İnşaat ve Tamiratı
Hakkında Nizamname’, 1906 tarihli
Asar-ı Antika Nizamnamesi ve 1916
tarihli Muhafaza-i Antika Nizamnamesi.
• Sadece İstanbul ile ilgili konularda
görev yapan Asar-ı Atika Encümeni
Daimisi.
• Vakıf malların yönetimi ve vakıf kökenli yapıların bakım ve onarımından
sorumlu ‘Evkaf Hümayun Nezareti’ ve bu nezaret bünyesinde 1914
yılında oluşturulan ‘İnşaat ve Tamirat

Müdüriyet-i Umumiyesi’ (Madran,
1996, 61).
•

Osman Hamdi Bey tarafından gerçekleştirilmiş ya da katıldığı arkeolojik kazılarda elde edilen eserler ve
bunlarla ilgili yayınlar.

•

Taşrada sonradan yerel müzelerin
başlangıcını oluşturacak eski eser
depoları ve eski eser koleksiyonları.

Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Kültür
Mirası Anlayışı ve Korumanın Gelişimi
Osmanlı dönemi ile Cumhuriyet arasında
kültürel mirasın korunması konusunda
başlangıçta doğal bir süreklilikten söz
edilebilir. Arkeolojik eserler ve anıtsal
mimari yapılar Cumhuriyet döneminde
de yine taşınmaz kültür mirası içindeki
anlam ve önemlerini korumaya devam
edeceklerdir. Bununla birlikte Cumhuriyet dönemiyle birlikte daha geniş ve daha
iyi tanımlanmış bir kültür mirası anlayışı
yerleşecektir. Bu alandaki yeniliklerden
birisi de herhalde önce anıtsal yapılardan
başlayıp, giderek sivil mimarlık eserlerini
de kapsayacak şekilde Osmanlı dönemi
yapılarının da kültür mirası olarak kabulü
olacaktır. Bunun da ötesinde bir yandan
ulusal bir devlet kurulurken aynı zamanda
“milli kültür” çerçevesinde tanımlanandan
daha kavrayıcı ve daha kapsamlı, evrensel
bir kültür mirası anlayışının gelişmesi şüphesiz Cumhuriyet’in kültür alanındaki en
belirgin yeniliklerinden biri olacaktır.
Kültür mirası ve koruma daha TBMM’nin
kuruluşuyla birlikte TBMM Hükümetleri’nin başlıca faaliyet alanlarından biri olacaktır. 23 Nisan 1920’de açılışından hemen
sonra kurulan ilk TBMM Hükümeti’nde
Maarif Vekaleti’ne bağlı olarak müzecilik faaliyetlerinde bulunmak üzere ‘Türk
Asar-ı Atikası Müdürlüğü’ de kurulur. Bir
yıl sonra bu birim, ‘Hars (Kültür) Müdürlüğü’ adını alır (Madran, 1996, 63). Bu gelişme
iki açıdan dikkat çekicidir. Öncelikle Kurtuluş Savaşı koşullarında ve ülke kısmen
işgal altındayken bile kültür mirası ve korumaya verilen önemin bir ifadesidir. Öte
yandan, burada ‘eski eser’ yerine ‘hars’ kelimesinin kullanılması ilginç bir gelişmedir
ve üzerinde durulmalıdır. ‘Hars’ Farsça
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kökenli ve kültür kelimesinin karşılığı olan
ve tıpkı kültür gibi temelde tarımla ilgili
faaliyetleri ifade eden bir kelimedir. Ancak, Ziya Gökalp ‘hars’ı bir kavram olarak
önermiş ve geliştirmiştir. Ziya Gökalp’e
göre, hars ve medeniyet farklıdır ve medeniyet tüm insanlığa aitken, hars yereldir.
Bir yere ya da millete aittir. Burada ‘hars’
Türkler’in kültürüne ve kültür birikimine
işaret etmektedir. ‘Asar-ı Atika’nın ‘Hars’
(Kültür) olarak değiştirilmesi bu dönemde
Ziya Gökalp’in düşüncelerinin de etkisini
göstermektedir.
Kurtuluş Savaşı’nın hemen ardından Gazi
Mustafa Kemal’in buyruğu ile ‘Müzeler
ve Asar-ı Atika Hakkında Talimat’ başlığı
ile 5 Kasım 1922’de valiliklere bir genelge
gönderilir. Dönemin ağırlıklı olarak müzeler ve kazılarla sorumlu merkezi örgütü
olan ‘Hars Dairesi’nin, görevleri arasında
koruma ve onarım hizmetlerine yer verilmemiştir. Bu müdürlük, 1922’de, ‘Asar-ı
Atika ve Müzeler’ ile ‘Kütüphaneler ve
Güzel Sanatlar Müdürlükleri’ne ayrılır.
Böylece ‘Asar-ı Atika ve Müzeler Müdürlüğü koruma çalışmalarına da yönelir. Bu
kapsamda Hars Dairesi bir genelge ile ülke
ölçeğinde bir kültür varlıkları envanteri
hazırlanması konusunda girişimde bulunur
(Madran, 1996, 63). Bu çalışma Cumhuriyet
döneminde türünün de ilk girişimini oluşturur. 1924’de 1917 yılında kurulan ‘Asar-ı
Atika Encümeni Daimisi’nin tüzüğü,
‘İstanbul’da Müteşekkil Muhafazai Asar-ı
Atika Encümeninin Teşkilat ve Vazifelerine Dair Talimatname’ olarak değiştirilir.
Sonraları Eski Eserleri Koruma Encümeni
adını alacak kurulun temel görevi İstanbul
İli dahilindeki eski eserler ve anıtların
belgelenerek bu yapılarla ilgili yayınlar
yapılması, gerektiğinde eski eserlerin, onarımı, taşınması ve yıkımı konularında karar
almaktır. Ayrıca Encümen yeni kurallar
da koyabilecektir. Encümen, görev ve
sorumluluk alanı sadece İstanbul ile sınırlı
olsa da Türkiye’de koruma alanında Cumhuriyet döneminin ilk denetim ve karar
organı olarak görev yapar (Madran, 1996, 63).
Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Osmanlı mirası saray ve kasırların durumu da koruma
açısından özel bir örnek oluşturmaktadır.
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TBMM’ nin sorumluluğuna bırakılan saraylar ve kasırların korunması için İstanbul
Valisi başkanlığında Mart 1924’de bir
kurul oluşturulur. Topkapı Sarayı ise, Bakanlar Kurulu kararıyla İstanbul Müzeleri
Umum Müdürlüğü’ne bağlanarak çeşitli
düzenlemelerin ardından 1924’de halkın
ziyaretine açılır (Ogan 1947, 10). Böylece
Topkapı Sarayı, yeniden işlevlendirilen ilk
anıtsal yapı olur.
Atatürk’ün Kasım 1930’da başladığı, üç
aydan fazla süren ve birçok ili kapsayan
yurt gezisi sırasında, Konya’daki anıtları
gezdikten sonra 19.2.1931 tarihinde Başvekil İsmet İnönü’ye gönderdiği telgraf,
Cumhuriyet döneminde koruma düşüncesi ve etkinliklerinde önemli bir dönüm
noktası olur. Bu telgraf Atatürk’ün çeşitli
yanlış uygulamalar ve eksiklikler gördüğü
kültür mirası anlayışı ve koruma alanına
doğrudan müdahalesidir ve Cumhuriyet’in
daha sonra kültür mirası ve korumaya bakışını da büyük ölçüde biçimlendirecektir.
Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Tevfik Bıyıklıoğlu ve Afet İnan’ı da
Konya’ya çağırır ve onların da görüşlerini
alarak şu telgrafı hazırlar:
“Son tetkik seyahatimde, muhtelif yerlerdeki müzeleri, eski sanat ve medeniyet
eserlerini de gözden geçirdim.
1. İstanbul’dan başka. Bursa, İzmir, Antalya, Adana ve Konya’da mevcut müzeleri
gördüm. Bunlarda, şimdiye kadar bulunabilen bazı eserler muhafaza olunmakta ve
kısmen de ecnebi mütehassısların yardımı
ile tasnif edilmektedir. Ancak, memleketimizin hemen her tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan kadim medeniyet
eserlerinin, ileride tarafımızdan meydana
çıkarılacak olanların ilmi bir surette
muhafaza ve tasnifleri ve geçen devirlerin
sürekli ihmali yüzünden pek harap hale
gelmiş olan abidelerin muhafazaları için
müze müdürlüklerinde ve hafriyat illerinde
kullanılmak üzere arkeoloji mütehassıslarına kafi lüzum vardır. Bunun için, Maarifçe
harice tahsile gönderilecek talebeden bir
kısmının bu şubeye tahsisinin muvafık
olacağı fikrindeyim.
2. Konya’da asırlarca devam etmiş ihmaller
sebebiyle büyük bir harabiyet içinde bulun-
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malarına rağmen, sekiz asır evvelki Türk
medeniyetinin hakiki şaheserleri kıymettar
bazı mebani vardır. Bunlardan bilhassa Karatay Medresesi, Alaaddin Camii,
Sahipata Medrese, Cami ve Türbesi, Sırçalı
Mescid ve İnce Minare, derhal ve müstacelen tamire muhtaç bir haldedir. Bu tamirin
gecikmesi, bu abidelerin kamilen inhirasını
mucip olacağından, evvela asker işgalinde
bulunanların tahliyesinin ve kaffesinin mütehassıs zevat nezaretiyle tamirinin temin
buyrulmasını rica ederim” (Madran 1996, 69).
Bu telgrafın içeriği bir yana tek başına
varlığı bile Cumhuriyet’in temelinin kültür
olduğu ilkesinin de açık bir ifadesidir.
Telgrafta ilk maddede Türkiye topraklarındaki tüm geçmiş uygarlık eserlerini
kapsayan açık bir ifade görülmektedir.
İkinci maddede ise, Anadolu-Selçuklu
uygarlığının eserlerine Konya’daki başlıca
Selçuklu eserleri tek tek sayılarak değinilmiştir. Burada kültür mirası anlayışının
uzun süre bakımsız kalmış ve gerekli ilgiyi
görmemiş olduğu anlaşılan Osmanlı öncesi
Türk-İslam eserlerini kapsayacak şekilde genişlediği görülmektedir. Telgrafın
önemli vurgularından bir diğeri, koruma
olgusunun uzmanlar eliyle yürütülmesi
ve yeni uzmanlar yetiştirilmesi gereğidir
(Madran, 1996, 69). Bu telgrafın ardından,
1.4.1931 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla,
Başbakanlık Müsteşarı başkanlığında, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Vakıflar Umum
Müdürü, Antikiteler ve Müzeler Müdürü
ile, Etnografya Müzesi Müdürü’nden
oluşan bir komisyon kurulur (Madran, 1996,
69, 70). Bu komisyon, iki temel saptamada
bulunur: Anıtların bakım ve onarımları
değişik kurumlara bırakılmıştır ve ödenek
yetersizliğinden gereli bakım ve onarım
yapılamamaktadır. Belediyeler ve Özel
İdareler ise, anıtların değeri ve korumanın
önemine ilişkin yeterli bilgiye sahip olmadıklarından imar uygulamaları ve gelir elde
etmek üzere eski eserlerin arsasını satmak
gibi nedenlerle bunları yıkmak istemektedir (Madran 1996, 70).
Komisyon belirttiği sorunların giderilmesi
yönünde de bazı önerilerde bulunur: Buna
göre, anıtların korunması merkezi bir yapıda olmalıdır. Bunun için kurulması öngö-

rülen ‘Abideleri Muhafaza Heyeti’, onarım
programlarını hazırlamalı, mevcut Müzeler
Müdürlüğü ise uygulamayı gerçekleştirmelidir. Anıtlar tescillenmelidir. Eski eserlerin korunması için her yıl, Vakıflar Umum
Müdürlüğü bütçesine ve genel bütçeye
ödenek konulmalı, İl Özel İdare bütçelerinin bir kısmı da anıtların korunması için
kullanılmalıdır. Vakıflar Umum Müdürlüğü, tarihi değeri olan yapıların korunmasını
en önemli görev saymalı, bu konuya yeterli
kaynak ayırmadığı sürece, diğer hizmetleri
için harcama yapmamalıdır. Milli Savunma Bakanlığı’nca kullanılan eski eserler
boşaltılmalıdır. Kültür Bakanlığı, anıtların
değerlerini ve korunmalarının yararlarını
anlatmak için yayınlar yapmalıdır. Antikiteler ve Müzeler Müdürü I. Z. Koşay
Komisyonca belirlenenlere ek olarak bazı
önerilerde bulunur. Bunlar arasında onarılacak yapıların sadece bizim için değil, tüm
insanlık için bir değer taşıdığından kaynak
bulmak için gerekirse uluslararası kuruluşlara başvurulması gereği özellikle dikkat
çekicidir (Madran, 1996, 70).
Gerek, Atatürk’ün telgrafı, gerekse bu
telgraftaki uyarılar üzerine oluşturulan
Komisyon önerileri ve gerekse Antikiteler ve Müzeler Müdürü I. Z. Koşay’ın ek
önerilerinde özellikle Türkiye topraklarının
tüm tarihsel geçmiş ve kültürlerini kapsayan evrensel bir kültür mirası anlayışının
belirgin olduğu görülür. Burada, Osman
Hamdi Bey gibi birkaç öncünün Osmanlı
coğrafyasının arkeolojik birikimi alanında
oluşturmaya çalıştıkları ilgi ve duyarlılığın
belirli etki yaratmış olduğunu söylemek
mümkündür. İlginçtir Atatürk’ün telgrafıyla başlayan hareket hızlı biçimde Cumhuriyet’in kültür mirası ve koruma alanında
günümüzde de büyük ölçüde devam eden
temel politikalarının oluştuğu bir sürece dönüşür. Buna ek olarak Komisyon
önerilerinin başlıca üç konuyu vurguladığı
görülür: Anıtların tescili, anıtların restorasyon ve bakımları ve anıtlarla ilgili yayınlar
yapılarak kamuoyunda kültür mirası anıt
eserlere yönelik ilgi ve bilinç oluşturulması. Özellikle yayınla ilgili öneri ileri düzeyde bir kültür mirası anlayışına işaret etmesi
bakımından dikkate değer önemdedir.
Sayı 29, Mart 2020
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Komisyonun önerileri üzerine, Maarif
Vekili tarafından, uygulamaya yönelik bir
iş programı hazırlanır. Buna göre:
1. Kültür Bakanlığı, 1933 yılı bütçesine abidelerin onarım ve tanzimi, tescili,
rölöve, stampaj, mulaj ve fotoğraflarının
hazırlanması, bilimsel yayınlar yapılması,
abidelerin ziyareti için turist kuruluşlarıyla
ortak çalışma yapılması ve yabancı uzmanların onarım amacıyla yapacakları gezilerin
giderleri için bütçeye ödenek konulacaktır.
2. Türkiye eski eserlerin bakım ve onarımı
için merkezleri Ankara, İstanbul, İzmir ve
Elazığ olmak üzere dört bölgeye ayrılmıştır. Her bölgede bir arkeolog, iki mimar,
bir ressam ve bir fotoğrafçıdan oluşan ve
yerel müzelerle ortak görev yapacak bilimsel ve teknik bir komisyon oluşturulacaktır.
3. ‘Anıtlar Koruma Komisyonu’ oluşturulur ve 1933 yılında faaliyete başlar.
‘Anıtlar Koruma Komisyonu’ yasal
düzenlemeler, belgeleme, onarım, ve yayın
faaliyetlerini gerçekleştirecektir.
4. Ülkenin arkeolojik haritalarının hazırlanması için, üniversite ve yerel eğitim
kurumlarıyla işbirliği yapılacaktır (Madran,
1996, 70).
Maarif Vekaleti bu iş programı ardından 19.12.1931 tarihinde valiliklere bir
genelge yayınlar ve anıt eserlerin kayıt ve
tescillerinin yapılmasını, tarihi abidelerin
korunması için gerekli önlemlerin alınmasını, müzelerin gelişmesinin teminini ve
eski eserler için (özellikle arkeolojik eserler) İl
Özel İdare ve Belediye bütçelerine ödenek
konulmasını talep eder (Madran, 1996, 71)
(Arık, Î947, 50). İzleyen yıllardaki gelişmeler, özellikle Halkevleri’nin yörelerindeki
kültür mirası niteliğindeki eserleri tespit,
envanter oluşturma ve yayın faaliyetleri, üniversitelerde arkeoloji, sanat tarihi,
tarih, mimarlık v.b. kültür mirasıyla ilgili
alanlardaki eğitim, Arkitekt dergisinde
kültür mirası kapsamındaki konulardaki
yayınlar, bu konuda giderek bilgilenen ve
bilinçlenen bir kesimin ortaya çıkmasını
sağlayacaktır. Öyle ki, sayıca kalabalık
sayılmasa da bu kesim kültür mirası ve
koruma alanında daha eleştirel ve talepkâr
bir tutum da takınacaktır.
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1945 yılında dönemin Türkiye’deki tek mimarlık ve sanat tarihi dergisinin baş yayıncısı Zeki Sayar şunları ifade eder: “…Biz
yalnız Türk mimarlık enstitüsü kurmakla
iktifa etmiyerek yurdumuzda tarihten bize
intikal eden diğer milletlerin anıtlarını
inceleyecek enstitüler kurmak ödevini de
taşıyoruz. Bunlardan biri de şüphesiz «Bizans anıtları enstitüsü» olmalıdır. İstanbul
valisi, şehir müzesini açarken, İstanbul’un
kuruluşundan beri geçirdiği değişiklikleri
gösterecek bir müze yaratmak isteğiyle
hareket edildiğini söyledi. Şimdilik küçük
bir müze olan Gazanfer Ağa Medresesi’nin birinci bölmesi kronoloji sırasıyla
Bizans devrini göstermektedir. Maarif
Bakanı, Müzeler ve Eski eserler danışma
komisyonunun toplantısındaki demecinde; yurdumuzdaki anıtların milletimize
ve bütün insanlığa karşı korunması ve iyi
tutulması gerektiğini söylerken bu toplantının gündeminde «Bizans anıtlarının
durumu»nun incelenmesi de bulunuyordu. Bu iki hareket Cumhuriyet devrinin
sanatta ve bilimde bize bağışladığı geniş
anlayışın en güzel belgesidir. İstanbul’un
fethi ile bize mal olan «Bizans» anıtları,
zamanının kıymetli sanat, eserlerindendir.
Fakat Cumhuriyet devrine kadar bunlara
karşı maalesef ilgilenmedik. Tıpkı kendi öz
malımız sanat eserlerimize olduğu gibi!...
Bizans eserlerini bozmadık, koruduk.
Fakat bugüne kadar, bize onlar bir inceleme, bir bilim konusu olmadılar. Bilâkis,
yabancılar, sebebi her ne olursa olsun bu
sanatı incelediler. Bu hususta bizden daha
fazla bilgi ve ihtisas sahibi oldular. Birçok
yabancı devletlerin arkeoloji enstitüleri
Bizans sanatı için özel çalışmaları yaptı ve
bilginler yetiştirdiler. Süratle onarılması
gereken «Kariye» Camii. Özel anıtlarımızı ve bize tarihten mal olan mimarlık ve
diğer sanat eserlerini daha bilimli ve daha
esaslı koruyabilmek için; bir çok kollarda
çalışan ayrı ayrı sanat, bilim ve araştırma
enstitülerine ihtiyacımız vardır. Genç Türk
arkeologları ancak bu suretle yetişerek,
araştırmalarını, bilimli bir hale ancak bu
yoldan koyacaklardır.” (Sayar, 1945, 26).
Burada, kültür mirasını salt bir “milli
kültür” anlayışı içinde değerlendirmeyen,
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bunun yanı sıra yaşanılan coğrafyanın
tarihi ve kültürel birikimine de sahip çıkan,
Türkiye’nin sahip olduğu kültür mirasının tarihsel kökenlerine ilişkin kapsamlı,
kavrayıcı ve olgunlaşmış bakış açısı ilgi
çekicidir. Bu düşünce ve yaklaşımların
kültür ve kültür mirasına ilişkin aşırı
seçmeci anlayışların etkili olduğu 1930’lu
ve 1940’lı yılların kimi totaliter Avrupa
devletleriyle karşılaştırıldığında ne ölçüde
hümanist ve bilimsel açıdan da doğru olduğu daha iyi anlaşılır.
Osmanlı döneminden Cumhuriyet’e tarih
yazını ve araştırmaları alanında kapsamlı
bir miras kaldığını söylemek zordur. Erken
Cumhuriyet Döneminde, 1931’de kurulan
ve 1930’lardan itibaren arkeolojik kazılarla
da görevlendirilen Türk Tarih Kurumu,
1934’de İstanbul Üniversitesi’ne bağlı
oluşturulan Türk Arkeoloji Enstitüsü ki,
kısa süre sonra Edebiyat Fakültesi’ne bağlı
bir kürsü olarak yeniden düzenlenmiştir ve

1936’da kurulan Ankara Üniversitesi, Dil,
Tarih Coğrafya Fakültesi yanı sıra, özellikle 1932’de kurulan Halkevleri yerel düzeyde tarih ve kültür mirası bilincine çok
önemli katkılarda bulunmuşlardır (Akkaya
2014, 4). Akademik kurumların bilimsel-akademik yayınları yanısıra, bölgelerindeki
tarihi eserlerin envanterini çıkarmak, bunları sergilemek ve araştırmacıların hizmetine sunmakla da görevlendirilmiş olan Halkevleri ayrıca belge değerinde de bir çok
yayın faaliyeti gerçekleştirirler (Doğan 2014,
28). Öyle ki, 1932’den 1955 yılına kadar
Halkevleri tarafından yerel tarih, arkeoloji
ve kültür mirası alanlarında bir çok telif
ve tercüme kitap yanı sıra kendi yayınladıkları dergilerde de çok sayıda makale
yayınlanmıştır (Akkaya 2014, 5-19). Halkevleri
yayınlarının en önemli katkılarından biri
kültür varlıklarını koruma düşüncesinin
henüz olgunlaşmadığı bir dönemde bu
görüşü savunması ve yayması olmuştur
(Akkaya 2014, 17). Dokuz esas şubesinden biri

Resim: 1
1930’lu ve 1940’lı yıllara ait çeşitli Halkevi
dergileri.
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Müze ve Sergi Şubesi olan Halkevleri’nin
daha halka dönük yayınlarının bu çabadaki katkıları şüphesiz belirleyici olmuştur
(Resim 1).
Cumhuriyet döneminde Türkiye’de toplanması planlanan ilk uluslararası bilimsel
kongre olan 18. Uluslararası Antropoloji
ve Tarih Öncesi Arkeoloji Kongresi’nin
tarih ve arkeolojiyle ilgili olması da bu konuya verilen önemin bir göstergesi olarak
yorumlanmalıdır. Eylül 1939’da İstanbul
ve Ankara’da toplanması öngörülen kongre
2. Dünya Savaşı’nın başlaması nedeniyle
gerçekleşemez (Doğan 2014, 29). Erken Cumhuriyet Dönemi arkeoloji yaklaşımı önceki
yüzyılın görkemli antik kentlerinden çok
Anadolu’nun eski kültürlerini ortaya çıkarma çabasında yoğunlaşır (Doğan, 2014; 30).
1930’larda başlayan bu tarih ve arkeoloji
anlayışıyla 1940’lı, 1950’li ve 1960’larda
daha önceleri göz ardı edilen Anadolu
tarihi, özellikle Anadolu Prehistoryası alanında çok önemli buluşlar ve bilgi birikimi
sağlanır (Doğan 2014, 38). Bu yaklaşımın,
dönemin bütüncül Anadolu ve Türk tarih
anlayışı çerçevesinde ulus inşa amacıyla
da uyumlu olduğu açıktır. 1933’de Maarif
Vekaleti tarafından yayınlanmaya başlanan
Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya
Dergisi’nin ilk sayısında dönemin Maarif
Vekili Reşit Galip’in derginin yayınlanma
nedenlerini “yurdumuzun eski medeniyetlerden kalma eserler bakımından sonsuz
zenginliği…atikiyat işlerini daima gözde
tutmak, yerli ve yabancı bütün alakadarlar
arasında bir irtibat vasıtası olmak memleketimizdeki tarih, arkeologya, etnografyaya müteallik mesaisi kaydetmek ve
aynı zamanda memleket dışına bildirmek
maksatları ile çıkarılmaktadır” şeklinde
açıklar (Doğan, 2014; 35, 36) ve devam eder
“Osmanlı İmparatorluğu, Osman Hamdi ve
Halil Bey’lerin çalışmaları hariç, arkeologya çalışmalarını duygusuzca ihmal etmiştir.” (Doğan 2014, 34). Atatürk de 1931’de
İsmet İnönü’ye Konya’dan çektiği telgrafta
“Memleketimizin hemen her tarafında
emsalsiz defineler halinde yatmakta olan
kadim medeniyet eserlerinin… meydana
çıkarılarak… abidelerinin muhafazaları
için… ihtimam gösterilmesi, arkeoloji için
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daha fazla talebe yetiştirilmesi” emrini
verir (Doğan 2014, 34). Bu dönemde tarih ve
kültür mirası anlayışının yaygınlaşmasında 1937’de yayınlanmaya başlanan Türk
Tarih Kurumu Belleten ile Maarif Vekaleti, Antikiteler ve Müzeler Direktörlüğü,
Anıtları Koruma Kurulu’nun 1935, 1936
ve 1937 yıllarında yayınladığı bir dizi kent
kılavuzu da söz edilmeye değer niteliktedir. 1930’larda eski eser anlayışı hemen
tamamen anıtsal eserleri kapsamaktadır.
Dönemi için bunun dünyada genelinden
pek farklı olmadığı söylenebilir. 1930’larda Türkiye genelinde 3500 eski eser
uzmanlar tarafından kayda geçirilir (Tekeli,
1998).
Cumhuriyet’in kentlerin planlanması ve
planlı gelişmesine verdiği önemin bir
sonucu olarak, 1930 yılında çıkarılan 1580
sayılı Belediye Kanunu ile belediyelere
plan yapma zorunluluğu getirilirken, kentlerde, geleneksel doku ve modernleşmenin
gerektirdiği modern kentsel yapı ve donatıların yer aldığı yan yana ancak iki farklı
kentsel doku ve yapı ortaya çıkar. Yeni
idari donatılar ve bunlara yönelik hizmetler
ile geleneksel çarşı ve ticari faaliyetlerin
oluşturduğu ikili merkez yapısı bir çok
kentte belirgin olarak görülmektedir. Bu
durum Erken Cumhuriyet Dönemi’nde
şehircilikle ilgili uygulama ve yazında da
eski şehir-yeni şehir karşıtlığı olarak da
kendini sıkça gösterecektir.
Cumhuriyet Türkiye’sinin ilk yıllarında
“Sağlıklı Kent” ve “Güzel Kent” yaklaşımları etkisini sürdürürken, yerini giderek
“Pratik Kent” akımına bırakmaya başladığı
bir kavramsal yapı görülmektedir (Dinçer,
Akın 1994). Buradaki temel amacın savaş
yorgunu bir ülkede kentlerin ve toplumun
olabildiğince hızlı modernleşmesiyle
birlikte ve kültürel ve iktisadi kalkınmanın
bir arada ve eşzamanlı sağlanmasıdır. 1933
yılında kabul edilen 2290 sayılı “Belediye
Yapı ve Yollar Kanunu” taşınmaz kültür
mirası ve korunması konusunda ileriye doğru önemli bir adım olacaktır. Bu kanunla,
her ne kadar anıtsal yapılarla sınırlı olsa da
yapıların çevreleri ile birlikte bir bütün olarak korunması (Akozan 1977) ve eski eserlerin
yoğun olduğu alanlarda özel bir mekânsal
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düzenleme ayrıca, anıtsal nitelikli eski
eserlerin her yönünde 10 metre açıklık (yapı
yaklaşma sınırı) olması gereğine yer verilir. Bu
amaçla oldukça ayrıntılı uygulama planları
hazırlanır. Başta yapılar olmak üzere taşınmaz kültür varlıklarının korunması görev
ve sorumluluğuna imar planlarında da yer
verilmesi, koruma bilinci ve anlayışının en
azından mesleki uygulamalar çerçevesinde
daha genel kabul görmesi ve yaygınlaşmasında etkili olacaktır.
1932 yılından itibaren Sedad Hakkı Eldem’in Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde başlattığı “Milli Mimari Semineri” dersi
ise, sistematik bir şekilde Osmanlı dönemi
sivil mimarlık yapılarının rölövelerinin elde
edilmesi ve bu yapıların belgelenerek bir
arşiv oluşturulması konusunda ilk girişim
olurken, aynı zamanda Türkiye’nin geleneksel sivil mimarlık örneklerinin bir kültür
mirası olduğu yönünde erken bir anlayışı
da temsil eder. Sivil mimarlık örneklerinin
belgelenmesi şüphesiz sadece bir kültür
mirası envanteri oluşturulması kaygısından kaynaklanmaz. Bu çalışmalar Sedad
Hakkı Eldem’in ortaya attığı ve tanımladığı
“Türk Evi” kavramının da bilimsel temelini
oluştururlar (Resim 2). Sedad Hakkı Eldem’in
geçmişe ait bir olgu ve üsluptan çok bugün
ve geleceğe yönelik bir tarz, tavır ve tasarım olarak gördüğü ve sunduğu, lehte ve
aleyhte çokça tartışılan “Türk Evi”nin, bu
yönüyle kültür mirasının yorumlanma ve
yeniden değerlendirilmesinde ileri bir tavır
ve kavrayış olduğu açıktır.
1930’larda Ankara ve İstanbul planlama
çalışmaları yeni Cumhuriyet’in kentsel
modernleşme ve koruma konusuna uygulamadaki yaklaşımında belirleyici etkiler
yaratacaktır. Modernleşme çabalarıyla
birlikte gündeme gelen “modernleşmenin
sınırları” giderek belirli bir tartışma ve eleştiri alanına da dönüşecektir. Kentsel modernleşmenin ön plana çıkması ve baskın hale
gelmesi karşısında cılız da olsa “koruma”
yönündeki kaygılar da dile getirilmeye
başlanır. Aslında bu dönemde bir yönüyle
Türkiye’de gelişme ve koruma alanında
oldukça doğru ve bir anlamda kendiliğinden bir uzlaşma da sağlanmıştır. Lörcher’in
ve ardından Jansen’in Ankara Planı’ndaki

yeni gelişme alanlarını eski şehrin eteklerindeki boş ovada önermesi, eski dokunun
kendiliğinden korunmasını da gerçekleştirmiş ve bu tavır tam olarak korumacı
gerekçelerle olmasa bile dönemin şehircilik
yaklaşımında oldukça olumlu bulunduğundan, yeni gelişmelerin eski kent dokularının
yanı başında önerilmesi giderek bir tür fikir
birliğine dönüşürken, planlama uygulamalarında da yaygınlık kazanmaya başlamıştır (Akbulut 2007). 1932’de onaylanan H.
Jansen’in hazırladığı Ankara imar Planı’nda
ulusal bir simge olarak tanımlanan Ankara
Kalesi’nin çevresinin açılarak korunmasına
yönelik olarak kale ve çevresinin 1937’de
protokol alanı ilan edilmesi tek yapı korumasından doku ve kentsel alan korumasına
doğru önemli bir adım olacaktır. Öğrencilik yıllarında kazandığı Medicis Bursu ile
Roma’da Bizans İstanbul’u üzerine etüdler
yapan ve İstanbul’un tarihi topografyasını
inceleyen Fransız Henri Prost’un İstanbul
İmar Planı yapımıyla görevlendirilmesi de
Türkiye’de taşınmaz kültür mirası çerçevesinin genişlemesi ve kentsel korumaya
doğru evrilmesinde bir diğer kritik başlangıcı oluşturacaktır. Prost Planı’nda İstanbul
tarihi Suriçi ve özellikle Sarayburnu alanı
için önerilen arkeolojik park, Jansen Planı
ardından kentsel ölçekte koruma alanlarının
oluşturulması kadar 1990’lardan sonra gündeme gelecek “arkeoloji parkı-arkeopark”
kavramı ve uygulamalarının öncüsü olarak
da kabul edilebilir.

Resim: 2
Sedad Hakkı Eldem’in bir konak etüdü ve
rölövesi. Arkitekt Mart 1934.
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Süphesiz, bu gelişmeler ve sivil mimarlık
eserleri ve tarihi yerleşme dokularının kültür mirası olarak kabulü ve korunmasında
özellikle 1930’lu yıllardan itibaren Türkiye’de çalışan Avrupalı mimar ve şehircilerin uygulama ve daha çok kendi aralarındaki tartışmalarla yavaş da olsa gündeme
gelmesi ve giderek yarattığı etkinin de
öneminden söz edilebilir. 1930’larda
Türkiye’de faaliyet gösteren başlıca Alman
olmak üzere yabancı mimar ve şehircilik
uzmanları arasında kültür mirası ve kent
planlaması konusunda başlıca iki yaklaşımdan söz edilebilir. Anadolu romantikleri ve rasyonel modernleşmeciler.
Martin Wagner gibi rasyonel modernleşmecilerin yeni devlet ve ulusun bir iktisat
yaratma çabasını vurgulayarak, yeni kentsel mekanlar yönündeki tercihlerine karşın
Gustav Oelsner gibi Anadolu romantikleri
Anadolu’da yaptıkları yoğun seyahatlerde
Anadolu kent ve kırsal yerleşmelerinin
mimari ve mekansal özelliklerinden etkilenerek bu yerleşme dokuları ve tasarımlarının yeni plan ve tasarımlara referans
olması gereğini Arkitekt gibi dergilerde ve
yazılarda vurgular. Wagner’in “…insanların hayat kanunlarını makinelerin hayat
kanunlarile hemahenk yapmak istediğimiz
takdirde modern şehir inşacılığının hangi
istikamette inkışaf etmesi lâzım geleceğini
pek sarih olarak gösteriyor.” (Wagner 1936,
254) ifadesinde olduğu gibi radikal bir modernizmden yana görüşleri yanısıra, Oelsner 1945 yılında Cumhuriyet’in şehircilik
ve kültür mirası konusundaki yaklaşımına
yol gösterici nitelikte şöyle yazar: “Daima
50 sene sonrasını düşünen kanunun ruhu
şudur: Bir defa harap oldukları takdirde
artık nesillerin yerine koyamayacakları ormanları, şehirleri, tabiat ve insanlar tarafından abideleri muhafaza etmek. Yoksa elli
sene sonrayı kestirerek ona göre iş yapmak
değil.” (Oelsner 1945).
Mamafih, Anadolu romantizmi olarak
görülebilecek tavrın bir kültür mirası
olarak Anadolu yerleşmelerine ve geleneksel yerleşme dokularına rasyonel
modernleşmecilere göre daha anlayışlı ve
hatta sevecen yaklaşımlarına karşın uygulamada tam bir korumacı anlayışa sahip
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olduğunu da söylemek mümkün değildir.
Erken Cumhuriyet Dönemi şehirciliğinde
başat bir sorun alanı olarak ortaya çıkan
eski kent-yeni kent ikilemi ve eski kente
dokunmama yaklaşımı da elbette eleştiriden muaf olmayacaktır Nitekim, yine
Oelsner, Erken Cumhuriyet Dönemi’nin bu
şehircilik anlayışını da eleştirmekten geri
kalmaz: “Memlekette halli en zor meselelerden birisi de eski şehirler meselesidir.
Eski şehirleri olduğu gibi bir müze halinde
muhafaza etmek ve yenilerini yanlarına
eklemek fikri ortada dolaşmaktadır. Ne
müthiş bir anlayışsızlık! Evet eski şehirlere
yeni mahalleler ilave edilebilir. Fakat eski
şehirler, hiç olmazsa seyri sefer, ticaret ve
represantasyon bakımından en iyi şehircilik kuruluşlarına sahiptirler… Şu halde çok
zamanlar eski şehirleri ıslâhtan başka çare
kalmaz. Bir çok hallerde bu islâh yolsuzluktan veya gayrı sıhhi vaziyetten kurtarmak değil, daha ziyade eski şehri modern
seyrüsefer şartlarına uydurmaktır… Şayet
şehirler kendileri de bizzat inşaat yaptırmağa başlarlarsa bu hal daha hızlı bir tempo
ile yürür. Ancak bu suretle hakiki ıslâh ve
gelişme sayesinde şehirlerin imarı başlamış
olacaktır. Şehirler canlı organizmalardır.
Şehir vücudunun hiçbir tarafı hasta olmamalıdır. Aksi takdirde bunun acısını bütün
şehir çeker...Düsturumuz şu olacaktır:
Eski, eğer yüksek bir kültürü temsil ediyorsa, muhafaza edilecektir! Yeni ve nümune
olacak şekilde iyi mahalleler yapılacak
ve yeşilliklerle sarılı, bahçelerle süslü
Siedlunglar kurulacaktır. Böylece gelecek
nesiller bize medyunu şükran olacaktır.”
(Oelsner 1945, 71-72). Buradaki ifadeler bütünüyle Oelsner’in kendi samimi düşünceleri
midir? Yoksa pragmatik bir yaklaşımla
danışmanlık yaptığı bakanlıkla uyumlu
olmaya çalışarak modernleşmeci dönem
yöneticileri ve bürokrasinin görüşlerini mi
yansıtmaktadır ? Bu açık değildir. Fakat,
1930 ve 1940’lı yıllarda zaman zaman
yabancı mimar ve şehircilik uzmanları
arasında dönemin dergilerinde izlenebilen
farklı yaklaşım ve tartışmaların aynı yıllarda birkaç istisna dışında yerli mimar ve
şehirciler arasında yeterli yankı bulduğunu
söylemek zordur.
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Ancak, II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye’nin hızlı nüfus artışı, iç göç ve
kentleşme sürecinde tarihi dokuya sahip
kentlerdeki hizmet ve planlama çalışmaları
bu yeni dönemin gerektirdiği hızlı karar
alma ve uygulama beceri ve imkanlarından
yoksun olarak yeni sorunlarla baş edememişler ve bu yeni dönemin gecekondu ve
apartmanlaşma olgusu tarihi kent dokularında büyük tahribata yol açmıştır. Yine
de açıktır ki, 1930’lu ve 1940’lı yıllarda
oluşturulan kurumsal yapı ve mevzuat,
neredeyse XXI. yüzyıla kadar Türkiye’de
korumanın düşünsel arka planının temelini
oluşturacaktır.
1950 Sonrası Kültür Mirası ve
Korumanın Serüveni
Taşınmaz kültür mirası ve koruma
1950’lerde olumlu ve olumsuz gelişmelerle
yeni bir döneme girecektir. 1950’lerde iktisadi kalkınma çabalarının ağırlık ve öncelik
aldığı bir ortam ve dönemde taşınmaz kültür mirası ile ilgili değerlendirme çerçevesi
ve koruma çabalarının genişletilmesinin,
öncelikli bir tercih ve sorun alanı olarak
görülemeyeceği açıktır. Nitekim, 1950’lerde kültür varlıklarına ayrılan mali destek
de hemen tamamen ortadan kalkacaktır
(Doğan 2014, 39). Her ne kadar bu yazının
özel ilgi alanı dışında kalsa da 1950’den
sonraki gelişmelere de kısaca göz atmak
faydalı olacaktır. 1950’lerde kültür mirasının korunmasına yönelik en önemli adım
şüphesiz 1951’de yürürlüğe giren 5805
sayılı “Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar
Yüksek Kurulu Teşkiline ve Vazifelerine
Dair Kanun” olacaktır. Bu kanunla oluşturulan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar
Yüksek Kurulu (GEEAYK) görevi yurtiçinde
korunması gereken mimari ve tarihsel
özelliklere sahip anıtların ve diğer taşınmaz
eski eserlerin korunma, bakım, onarım,
restorasyon islerinde uyulacak ilkeleri ve
programları saptamak; saptadığı ilke ve
programların uygulanmasını izlemek ve denetlemek; anıtlar ve taşınmaz eski eserlerle
ilgili olarak kendisine sunulacak ve özel
araştırmaları ile kurul üyeleri tarafından bilgi edinilecek her türlü konu ve uyuşmazlık
üzerinde bilimsel görüş bildirmektir. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Ku-

rulu’nun oluşturulması siyasi erkin kültür
mirası ve korumaya sahip çıkması şeklinde
görülebileceği gibi, devlet tarafından atanmış bir kurulun inisiyatif ve sorumluluğuna
terk etme şeklinde de yorumlanabilir. Otuz
yılı aşan hizmet süresi boyunca Sedad Hakkı Eldem, Ahmet Hamdi Tanpınar, Semavi
Eyice, Doğan Kuban gibi isimlerin görev
almasıyla kendisi de bir şekilde anıtlaşan
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun ne yazık ki her zaman etkili
olduğunu söylemek mümkün değildir. Nitekim, bu kurul 1950’lerde dönemin başbakanı Adnan Menderes’in İstanbul’daki imar
operasyonlarında çeşitli arkeolojik ve tarihi
eserlerin tahribatı gündeme geldiğinde hiç
etkili olamayacaktır. 1950’lerde Türkiye’de
kültür mirasının korunmasıyla ilgili anlayış
ve uygulamalarda yeni bir dinamikten
de söz edilebilir. Bu bir anlamda Avrupa
etkisidir. 1954 Avrupa Kültürel Antlaşması
1. Madde’de belirtilen “Herkesin kendi
kültürel mirasını koruyarak ortak Avrupa
kültür mirasına katkıda bulunması” anlayışı
bu konuda Avrupa Konseyi üyesi ülkelere
kültür mirasının korunması alanında göz
ardı edemeyecekleri bir sorumluluk yükler.
Kültürel miras anlayışının gelişimi ve
uygulamalarında 1940’lar ve 1950’lerde
yaşanan görece durgunluğun ardından
1960’larda planlama ve hemen her ölçekte
mekan organizasyonu alanında yaşanan
Rönesans’ın aynı yoğunlukta olmasa da
taşınmaz kültür mirası alanına da yansıdığı
söylenebilir. Planlı kalkınma dönemiyle
birlikte bölge müzelerinin yaygınlaşması,
koruma alanında daha sistematik bir yaklaşım ve arkeolojik araştırma ve kazılarda
belirgin bir artışa neden olacaktır. 1961
Anayasası’nın 50. Maddesi ile Devlet,
tarih ve kültür değeri olan eser ve anıtları
koruma yükümlülüğünü üstlenir. Bu madde, bir yönüyle Menderes’in 1950’lerdeki
imar operasyonlarının tarihi ve kültürel
miras değerlerine karşı özensiz ve hoyrat tutumuna bir tepkidir. Ancak, böyle
olsa bile 1961 Anayasası kültür mirası
anlayışında da adeta bir kuantum sıçraması gerçekleştirecektir. 1964 Venedik
Tüzüğü’nün 1967’de TBMM’de onaylanması şüphesiz evrensel kültür mirası ve
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koruma anlayışının kabulü ve Türkiye’de
akademik, mesleki ve idari çevrelerde
benimsenmesi açısından önemli bir dönüm
noktasıdır.1 1960’lı yıllardaki Çukurova
Bölge Planı (1965-67), Güneydoğu Anadolu Koruma Projesi (Halet Çambel arkeolog
olarak bu çalışmada yer alacaktır) ve 1968’den
itibaren ODTÜ’nün Keban Barajı Kurtarma Kazıları gibi çeşitli bölgesel etüd
ve planlama çalışmasında kültürel mirasın korunması da gündeme gelecektir.
Böylece özellikle arkeolojik çalışmalar ve
mirasa ilişkin 1940’lardan sonraki durağan
dönem (Doğan 2014, 37) yerini özellikle 1.
Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın “Toplum
Kalkınması” anlayışı çerçevesinde kalkınmayı ekonomik, toplumsal ve kültürel
boyutlarıyla bir bütün ve korumayı da
kalkınmanın bir parçası olarak gören daha
kapsamlı yeni bir kültür mirası anlayışına
bırakacaktır. 1960’lar ve sonrasını kültürel
mirasa ilişkin anlayış ve uygulamaların hemen her alanında yeni bir gelişme ve yaygınlaşma dönemi olarak görmek gerekir.2
1960’larda kültür mirası alanında dünyada yaşanan gelişmelerin Türkiye’de de
özellikle ve öncelikle akademik çevrelerde
yankı bulduğu ve giderek 1973’de 1710
sayılı Eski Eserler Kanunu ile kapsamlı
kültür mirası ve doğrudan aktif müdahaleden çok yapılabileceklerin sınırlarını çizen
pasif bir koruma anlayışını (Bademli 2006)
benimseyen mevzuat ve uygulamaların öncülü olarak altyapısının hazırlandığı söylenebilir. 1975 Avrupa Konseyi Mimari
Miras Yılı ise, Türkiye’nin bu tarihe kadar
kültürel mirasın korunması alanında eser
ve tek yapı ölçeğinin dışında kalan cılız
uygulama birikimini gözden geçirmesine
ve özellikle sivil toplum alanında yeni bir
inisiyatif ve ivmelenmeye yol açacaktır.3
Bu etkinin de bir sonucu olarak 1983’de
halen yürürlükte olan 2863 sayılı Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
ile “Kültür Varlığı” kavramı ve anlayışı
benimsenecektir. Bu gelişmeler akademik
ve mesleki çevreler ile kamu idaresinde oldukça ortak ve paylaşılan bir kültür mirası
ve koruma anlayışı üzerinde fikir birliğini
ve bu anlayışın yaygınlaşmasını göstermesi açısından da önemlidir.
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Sonsöz
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda
Batı’da gelişmeye başlayan arkeoloji ve
müzecilik etkisiyle ortaya çıkan kültürel
miras ve koruma kavramının Batı örneklerinden farklı olarak bu faaliyetleri destekleyecek ve besleyecek toplumda yaygın
kabule sahip bir tarih anlayışından yoksun
kalmış olduğu görülür. Toplumun geneline
mal olmamış ve yeterince anlaşılamamış
tarih ve kültür mirası anlayışı nihayetinde bu alandaki girişimlerin de seçkin bir
aydın-yönetici kesimle sınırlı kalmasına
neden olmuştur. Şüphesiz Osman Hamdi
ve Halil Bey’lerin kültür mirası ve korunmasına yönelik ilk yasal düzenlemeleri,
arkeoloji, tarih, müzecilik ve bunların yayınına yönelik, dönemlerinin genel anlayışını
ve imkanlarını aşan öncü çabaları kendi
zamanlarında yeterli etki yaratamamış
olsa bile Cumhuriyet’e nitelikli bir miras
bırakmışlardır.
Montesquieu’nün canlı ya da cansız tüm
varoluş biçimlerinin mutlaka davranış ve
eylemlerine hakim olan yasalar ilkesiyle
uyumlu şekilde Osmanlı dönemindeki
kültür mirasının korunmasına yönelik ilk
nizamnamelerin kapsam olarak bugüne
göre sınırlı kalsa da korumacılığın temel
kaygı ve amaçlarını oldukça doğru tespit
ederek kalıcı nitelikte önlemler getirmiş
olması kimi değişikliklerle Cumhuriyet döneminde de kalıcı olmalarını ya
da kendilerinden sonraki düzenlemeleri
etkilemelerini sağlamıştır. Kültür mirası ve
korunması alanındaki yasal düzenlemelerin uzun solukluluğu şüphesiz Türkiye’ye
özgü bir durum değildir. Örneğin, 40.000’i
aşkın tescilli yapının bulunduğu Fransa’da
1913 Tarihi Anıtlar Kanunu bugün hala
yürürlükte olup, kültür mirasının korunması alanında da temel belge niteliğindedir
(Pickard 2001, 93).
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde kültür ve
korumacılığın, modern, çağdaş bir toplum
ve devlet olmanın vazgeçilmez ön koşullarından biri olarak görüldüğü açıktır. Şüphesiz bu yaklaşımın ulus inşa süreciyle de
yakın ilişkisinden söz edilebilir. Koruma
ve gelişme ikilemi Osmanlı’da olduğu gibi
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde de varlığı-

1

Venedik Tüzüğü’nün uygulayıcısı ve
koruyucusu olarak 1965’de kurulan ICOMOS
(Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi)
Türkiye Milli Komitesi de 1974’de faaliyete
geçecektir.
2 Özellikle 1970’lerden sonra bir dizi süreli
yayın faaliyetinin Türkiye’de kültür
mirası bilinci ve koruma anlayışının
daha popülerleşerek yaygınlaşmasında
önemli katkılarını unutmamak gerekir.
Bu çerçevede Türkiye Turing ve Otomobil
Kurumu Belleten dergisi, Akbank Türkiyemiz
Dergisi (1970-), Shell İlgi Dergisi (1970-), Yapı
ve Kredi Sanat Dünyamız dergisi (1974-),
Arkeoloji ve Sanat dergisi (1978-), Kültür
Bakanlığı Kazı sonuçları toplantıları (1979-),
TAY Projesi (1993-), National Geographic
Türkiye dergisi (2001-), Atlas Dergisi (2002), Aktüel Arkeoloji dergisi (2007-) gibi yayın
ve faaliyetleri özellikle belirtmek gerekir.
3 Türkiye’de 1970’lerden sonra kurulan ve
ilgi ve çalışma alanları kültür mirasının
korunması alanında yoğunlaşan çeşitli
sivil toplum ve sivil inisiyatif kuruluşları
arasında Türkiye Tarihi Evleri Koruma
Derneği, Tarihi Kentler Birliği, Çevgön,
TAÇ Vakfı, Çekül, TMMOB Mimarlar Odası,
TMMOB Şehir Plancıları Odası, Yerel Gündem
21 özellikle belirtilmelidir.
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nı sürdürecektir. Ancak bu dönemde iktisadi kalkınmayı kültürel kalkınmayla birlikte
ele alan dengeli yaklaşım ve oluşturulmaya
çalışılan çağdaş tarih anlayışı, kültür mirası
ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasında kapsam ve yöntem olarak şüphesiz
günümüze göre daha sınırlı kalsa da güçlü
başlangıçlar ve önemli birikimler sağlayacaktır.
Kültür mirasının korunmasının öncelikle
bir tarih bilgisi ve kültür mirası tanımı
gerektirdiği açıktır. Cumhuriyet döneminde özellikle Halkevleri’nin yerel düzeyde
Anadolu’nun tüm tarihi geçmişini ve
birikimini içine alan kapsayıcı bir tarih
anlayışının geliştirilmesi ve yerleştirilmesinde, tarih ve kültür mirası anlayışı
ve farkındalığının oluşturulmasında kritik
önemde bir görev üstlendikleri görülür.
Bu dönemin bir yandan ulus devlet inşası
ve milli kültür çabalarıyla eş zamanlı
olarak Anadolu’nun tüm geçmiş kültür
ve tarih mirasını sahiplenen, kapsayıcı
evrensel bir tarih ve kültür mirası anlayışının benimsenmesi dikkat çekicidir.
Günümüzde Venedik Tüzüğü, UNESCO,
ICOMOS, Avrupa Birliği, Avrupa Mimari
Miras Yılı, Avrupa Kentsel Rönesans
Yılı, UNESCO Dünya Kültür Mirası
Listesi, gibi uluslararası kuruluş ve antlaşmaların oluşturdukları ve destekledikleri,
uluslararası bir standart haline gelmiş olan
evrensel kültür anlayışı olağan görülebilir. Öte yandan, sadece Osmanlı dönemi
değil, aynı sıralarda örneğin Avrupa’da
Nazi Almanyası, Faşist İtalya, İspanya,
Sovyetler Birliği ve Macaristan, Romanya, Bulgaristan gibi Orta Avrupa ve
Balkan ülkelerindeki otoriter rejimlerin
seçmeci kültür anlayışıyla kıyaslandığında
şüphesiz bu tutumun tarih ve kültür mirası
anlayışında ileri doğru ne kadar önemli
bir farklılaşma ve geçmişe göre ne büyük
bir sıçrama olduğu daha iyi görülür.
Ancak, diğer bir yönüyle, bu dönemde
Türk Tarih Kurumu, Halkevleri gibi kurumların kültür mirası anlayışını yerleştirebilme ve koruma konusundaki çabalarının yerli mimar ve şehircilik çevrelerinde
arkeolojik eserler ve anıtsal yapılar dışında fazlaca ilgi göremediği ve bütünüyle

benimsenmemiş olduğu da söylenebilir.
Bununla birlikte kültür mirası anlayışının
Türkiye’de mevcut haliyle hala korumada
önemli bir sorun ve hatta kimi yönlerden
bir engel oluşturduğunu da düşünmek çok
yanlış olmayacaktır. Türkiye’de mesleki ve akademik çevrelerde genel olarak
benimsendiği şekliyle kültür mirasının
bir çok durumda kültür mirasının yaşı
yani eskiliğiyle değerlendirildiği görülür.
Bu durum Türkiye’de kültür mirası ve
korumanın hala tam çözülememiş sorunlarından biridir. Akademik ve mesleki
çevrelerde Anadolu’nun tüm geçmiş ve
kültürlerini kapsayan evrensel bir tarih
ve kültür mirası anlayışının büyük ölçüde
benimsenmiş olduğu söylenebilirse de bu
görünür fikir ve anlayış birliği oldukça yanıltıcıdır ve aslında daha başka yaklaşım
farklılıklarının bir anlamda üzerini örtmektedir. Türkiye’de kültür mirasının korunması uygulamalarında çok ağırlıklı bir
yeri olan Kültür Varlıkları Koruma Bölge
Kurulları’nın benzer konularda çelişebilen
kararları bunun en açık örneklerindendir.
Türkiye’de özellikle koruma uygulamalarının bu konuda karar vericilerin bilgi,
görgü ve anlayışları çerçevesinde sübjektif kararlarla biçimlendiği söylenebilir.
Cumhuriyet’in ulusal değerlere dayanan
çağdaş, kentli bir toplum yaratılması amacı
kimi zaman toplum mühendisliği şeklinde
de değerlendirilmektedir. Bir yönüyle yeni
kurulmuş, çağdaşlaşma, gelişme, kalkınma
ve çağdaş bir ulus ve toplum yaratma hedefindeki bir devlet için bu oldukça olağan bir
durum olarak görülmelidir. Ulusal, çağdaş
ve kentli bir toplumun yaratılması aynı zamanda varlıklı, kalkınmış bir ülke ile güçlü
ve etkin bir devlet ve yönetim sisteminin de
güvencesi olacaktır. Doğru bir tarih bilinci
çağdaş bir toplumun vazgeçilmezlerinden
biri olarak görülürken, kentlerin modernleştirilmesi ise, iktisadi kalkınma kadar
çağdaş toplum hedefi için de vazgeçilmez
araçlardan birisi olarak görülmektedir
(Akbulut 2007). Böylece Erken Cumhuriyet
Dönemi’nde tarih, kültür mirası, koruma
ve mekansal planlamaya bakışın temelde
bir “uygarlık” meselesi şeklinde algılanmış
olduğunu belirtmek mümkündür

•
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Öz
Osmanlı dönemi evleri ve barınma kültürüne
ilişkin mimarlık alanında yapılan akademik
çalışmaların çoğunluğunda malzeme olarak
mevcut yapılar incelenmektedir ve bu
yapılar genellikle belli bir bölgenin
geleneksel ev mimarisini örneklemek üzere
inceleme altına alınmaktadırlar. Bu
çalışmalar ağırlıklı olarak, Eldem’in Türk
evi kavramsallaştırmasını temel alarak,
evleri tipolojik olarak değerlendirmektedir.
Türk/Osmanlı/Anadolu evlerine ilişkin
çalışmalarda en sık karşılaşılan bu tipolojik
çözümleme yönteminin ardından ise, son
yıllarda mimarlık alanı için yeni
sayılabilecek kaynaklar üzerinden farklı
yöntemler geliştirilmeye başlanmıştır.
Mevcut yapıların yanı sıra, artık evlerin
incelenmesinde Osmanlı yazılı kaynaklarının
da önemli malzemeler sunduğu anlaşılmaya
başlanmış, böylelikle evler bağlamında uzun
yıllardır ihmal edilen 19. yüzyıldan
öncesinin de incelenmesi mümkün hale
gelmiştir. Ayrıca yazılı kaynakların evlerin
toplumsallığına dair de önemli bilgiler
vermeleri, bu kaynakları daha da cazip hale
getirmektedir. Kaynaklardan evlere dair elde
edilen bilgilerin değerlendirilmesinde
kullanılan yöntemler de anlamsal analiz ve
sıklıkla kantitatif analiz yöntemleridir.
Araştırmacılar kantitatif yöntemle
kaynaklardaki bilgileri, sayısal verilere
dönüştürerek, Osmanlı’nın farklı
dönemlerindeki barınma tarihini istatistiksel
analizler üzerinden değerlendirmektedirler.
Bu bağlamda makale de, Osmanlı evlerini
konu alan ve akademik alana hakim olan
yöntem ve yaklaşımların -tipolojik, semantik
ve kantitatif analiz- ve kullanılan araştırma
malzemelerinin -mevcut yapılar ve Osmanlı
yazılı kaynakları- inceleme altına alınması
ve eleştirel olarak yeniden değerlendirilmesi
gerekliliği düşüncesinden yola çıkar. Bu
doğrultuda hem yöntemlerin, hem de
araştırma malzemelerinin potansiyelleri
olduğu kadar, sınırlılıkları da olduğunu
ortaya koymak ve Osmanlı evlerine ilişkin
yeni çalışmalarda anlamlı sonuçlar elde
edebilmek için bu konuyu detaylıca
tartışmak amacındadır.
Abstract
In the majority of academic studies related
to Ottoman houses, existing buildings are
examined as research materials and are
often placed under scrutiny to illustrate the
architecture of traditional houses in a
particular region. These studies
predominantly evaluate the houses
typologically, based on Eldem’s concept of
the Turkish house. Following the typological
analysis method, which is the one most
frequently encountered in studies, different
methods have begun to be developed
drawing on new resources for architecture in
recent years. In addition to the existing
buildings, it is now understood that Ottoman
written sources offer important materials in
the examination of the houses, making it
possible to examine houses before the 19th
century, a period which has been neglected
for many years. Also, the fact that written
sources provide important information about
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Giriş
Makale, akademik literatür içerisinde yer
alan Türk/Osmanlı/Anadolu veya geleneksel ifadeleriyle birlikte bir tamlama halinde
kullanılan, Osmanlı dönemindeki evleri ve
bu evlerle ilgili yapılmış araştırmaları konu
alır. Osmanlı evlerine ilişkin araştırmalarda
kullanılan yöntemleri ve incelenen malzeme ve kaynakları sınırlılık ve potansiyelleri
üzerinden tartışmayı amaçlar. Bu alanda,
özellikle mimarlar, mimarlık ve sanat
tarihçileri tarafından aslında azımsanmayacak bir sayıda akademik araştırma yapılmış
görünse de, hazırlanan çalışmalara yakından bakıldığında ağırlıklı olarak belli bir
döneme yoğunlaşıldığı ve büyük çoğunluğunun aynı yöntemi kullanarak, her bölge
için neredeyse aynı sözü yeniden ürettiği
görülür. Mimarlar çoğunlukla mevcut yapı
stoku üzerinden çalışmaya alışıktırlar ve
mevcut yapılar da çoğunlukla 19. yüzyıl ve
sonrasına aittir, öncesini örnekleyecek ev
sayısı çok azdır, o yüzden çalışmaların yoğunlaştığı dönem de buna bağlı kalır. Dolayısıyla 19. yüzyıl öncesini mevcut yapılar
üzerinden inceleyemeyen araştırmacıların
kullanacakları araştırma malzemesi Osmanlıca yazılmış yazılı kaynaklardır, ancak
yazılı kaynakların da dili ve mimarlar tarafından az tanınması Osmanlı evlerinin daha
erken dönemlerine dair bilgi üretiminin
sınırlı kalmasına neden olmuştur. Mevcut

yapıların incelemelerinde yöntem açısından da çeşitlemeye gidilmemiş, bu durum
da alandaki bilgi üretiminin derinleşmesine
engel olmuş, yeni söz üretmenin önünü tıkamıştır. Bu nedenle, akademik literatürde
bu alandaki sınırlı üretim, araştırmalarda
kullanılan malzeme ve yöntem sorunsalı
üzerine düşünmek gerekir. Bunun için
Osmanlı evlerine dair yapılmış araştırmalar
üzerinden bir durum tespiti yapmak, bugüne kadar yapılan araştırmalarda kullanılan
yöntemlerle, araştırma malzemesi olarak
incelenen yapıların ve yazılı kaynakların
potansiyellerinin ve sınırlılıklarının tartışmaya açılması anlamlı olacaktır. Makalenin temel hedefi de budur.
Bu doğrultuda detaylı bir literatür taraması
yapılmış, konuya ilişkin kitaplar, makaleler
ve özellikle de Türkiye’de mimarlık ve sanat tarihi alanında üretilen tezler (YÖK’ün tez
tarama sayfasından ulaşılan), hem içerik, hem
de kullanılan yöntem açısından detaylıca
incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda
makalede ilk sırayı, akademik literatürün
büyük çoğunluğunu oluşturan, belli bir
bölgenin geleneksel evlerinin mimarisinin
özelliklerini açıklamaya yönelik çalışmalar
alacaktır. Bunlar, ağırlıklı olarak bugüne
ulaşan evleri tipolojik olarak değerlendirir ve geleneksel konut/ev türlerini bu
yaklaşımla analiz ederler. Bunun yanı sıra,
sayısal olarak az da olsa, dönemin yazılı
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kaynaklarına başvurarak yapılan tipolojik
çalışmalar da vardır. Aslında son yıllarda
hız kazanan mevcut yapılar üzerinden evlerin idealize edilmesine karşı, dönemin yazılı kaynaklarına başvurarak yeni bir yaklaşım getirmiş çalışmalardır bunlar, ama
evleri “tip” üzerinden sınıfladıkları için
mevcut yapılar üzerinden yapılana benzer
bir yaklaşımı yeniden gündeme getirmiş
olurlar. Literatüre hakim olan bu yöntemin ardından, makalede yazılı kaynaklara
dayandırılarak farklı yöntemlere başvuran
araştırmalara bakılacaktır. Bunlar, genellikle 19. yüzyıl öncesi evlerini anlamak
adına yapılmakta olan çalışmalar olup,
belgelerden günümüze ulaşmamış, bugün
var olmayan yapılara dair elde edilen yazılı
bilgileri kullanırlar. Ancak bu noktada
öncelikle, bu belgelerin farklı amaçlarla
yazılmış olmalarından dolayı, toplumsallığa dair de önemli bilgiler sunduklarını,
bu açıdan yeni çalışmalar için kayda değer
bir potansiyellerinin olduğunu, öte yandan
mimari bir dille ve amaçla yazılmadıklarından dolayı da sınırlılıklarının bulunduğunu belirtmek gerekir. Dolayısıyla söz
konusu kaynaklardan elde edilen malzemenin niteliğinin irdelenmesi, bu konunun
Osmanlı evlerine dair bir kaynak sorunsalı
olarak tartışılması önemlidir. O nedenle, bu
kaynaklara dayanarak yapılan çalışmaların
kullandıkları araştırma yöntemleri tartışılırken, kaynak sorunsalı da ele alınacaktır.
Bu bağlamda öncelikle Osmanlı evlerini
incelemek için farklı Osmanlı belgelerinde
geçen terminolojiye ilişkin anlamsal analiz
çalışmaları, belgelerin niteliği ve terminoloji konusundaki muğlaklıklar konusu
irdelenecektir. Ardından, farklı dönemlerde farklı kentlerdeki barınma kültürü
ve standartlarına dair çıkarsamalar yapma
amacıyla hareket eden ve yazılı kaynakları
kullanan araştırmalarda son yıllarda en sık
karşılaşılan yöntem olan kantitatif analiz
yöntemi inceleme altına alınacaktır. Söz
konusu çalışmalarda da incelenen kentlerde evlere dair istatistiki verilerden elde
edilen sonuçlar değerlendirilmektedir.
Özetle, makalenin inceleme ve tartışma
alanını, akademik literatürde en çok göze
çarpan bu yaklaşım ve yöntemler ile araş-
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tırma malzemesi olarak kullanılan mevcut
yapılar ve yazılı kaynaklar oluşturmuştur.
Araştırma yöntemi ve malzemesi, burada
Osmanlı konut/ev çalışmalarının temel
sorunsalları olarak ele alınır. Her yöntemin
ve malzemenin açığa vurduğu potansiyeller, tartışmaya açtığı konular ve bunun
yanı sıra sınırlılıkları vardır. Diğer bir
deyişle, her yöntem ve malzeme, araştırmacılar için evlere ilişkin farklı tablolar
ortaya koymaktadır. Ancak bu tabloların
hangi sınırlar çerçevesinde bakarak, hangi
parametreleri esas alarak neyi nasıl ortaya
koyduğunun tartışılması ve eleştirilmesi gerekmektedir. Bilinmeyenleri farklı
açılardan değerlendirebilmek, bu alanda
yeni yapılacak çalışmalara yol açabilmek,
yeni yaklaşımlar geliştirebilmek adına
böyle bir değerlendirme yapmanın önemli
olduğu düşüncesiyle bu makale, Osmanlı
dönemi ev çalışmalarında yaygın olarak başvurulan yöntem ve malzemelerin
potansiyel ve sınırları üzerine tartışmayı
amaçlamaktadır. Bu bağlamda tartışma
önce araştırma malzemesi olarak en yaygın
biçimde kullanılan mevcut yapılara ve az
da olsa yazılı kaynağa başvurarak yürütülen tipolojik çözümlemelere, ardından da
çoğunlukla yazılı kaynakların kullanımı
üzerinden yapılan incelemelerdeki anlamsal analiz ve kantitatif değerlendirmelere
odaklanacaktır.
Osmanlı Evlerini Tipolojik Çözümleme
Sorunsalı
Osmanlı döneminde evler üzerine yapılmış
akademik çalışmalar detaylıca incelendiğinde, çalışmaların büyük çoğunluğunun
belli bir bölgenin ev mimarisinin özelliklerini açıklamaya yoğunlaştığı, bunu da ağırlıklı olarak mevcut yapı stoku üzerinden
ve tipolojik yöntem çerçevesinde gerçekleştirdikleri görülür. Bu bağlamda özellikle
mimarlar ve sanat tarihçileri tarafından
başvurulan mevcut yapılar, genellikle
19. yüzyıl ve sonrasına aittir. Bu yüzyıldan öncesine ait ev sayısı, bölgelere ve
kentlere göre farklılık arz etse de, yine de
kent geneline dair bir tipoloji oluşturmak
için yeterli sayıda değillerdir. Bu nedenle,
incelenen geleneksel evler, bugüne ulaşan
geç dönem örnekleri üzerinden, tipolojik

the social functions of the houses make them
even more attractive. The methods frequently
used in evaluating the information obtained
from the sources about the houses are the
semantic analysis and the quantitative
analysis methods. With the quantitative
method, researchers evaluate information
about the houses translated into numerical
data and evaluate the housing history in the
different periods of the Ottoman Empire
through statistical analysis.
In this context, this article is based on the
idea that the methods that dominate the
academic field of Ottoman houses –
typological, semantic, quantitative analysisand the research materials –existing
buildings, Ottoman written documentsshould be examined and critically
re-evaluated. Accordingly, it aims to discuss
this issue in detail in order to reveal that
research methods and materials have their
potential as well as their limitations, and to
obtain meaningful results in new studies of
Ottoman houses.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, ev, terminoloji,
tipoloji, kantitatif
Keywords: Ottoman, house, terminology,
typology, quantitative

Osmanlı Ev Araştırmaları

çözümlemelerle değerlendirilmektedirler.
1

Son yıllarda hazırlanmış olan tez
çalışmalarında bile bu yöntem yaygın
bir şekilde kullanılmaya devam eder.
Örneklere bakılabilir: Aygör, E. (2015).
19. Yüzyıl Sonu ve 20. Yüzyıl Başlarında
Konya Evlerinin Mimari Gelişimi ve
Değişimi (Yayımlanmamış Doktora Tezi)
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı,
Konya; Boy, E. Ş. (2014). Merzifon Evleri
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Erciyes
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Kayseri; Değer,
G. (2012). Muğla Kent Merkezi Geleneksel
Dokusunun Araştırılması: Muğla-Merkez,
Ula Ve Yeşilyurt Evlerinin Karşılaştırmalı
Değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi) Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim
Dalı, İzmir; Öztürk, D. (2011). Seydişehir
Geleneksel Konut Mimarisi (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi) Selçuk Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim
Dalı, Konya; Bıçak, Z. (2011). Sakarya
İli Hendek İlçesinde Geleneksel Konut
Mimarisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi) Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı,
Sakarya; Koşan, D. (2011). Sakarya İli
Geyve İlçesi Geleneksel Konut Mimarisi
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Sakarya
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Sakarya; Şahin,
Ş. (2010). Ordu Geleneksel Evleri Üzerine
Bir Araştırma (Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi) Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim
Dalı, Trabzon; Azezli, G. B. (2009). 19.
yy’da Osmanlı Konut Mimarisinde İç
Mekan Kurgusunun Safranbolu Evleri
Örneğinde İrdelenmesi (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi) İstanbul Kültür
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı, İstanbul;
Karakuş, Ü. C. (2008). Geleneksel Ahlat
Evleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Van;
Erpek, C. (2008). Bozüyük’te Tarihi Türk
Evlerinin Cephe Örnekleri (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi) Anadolu Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi
Anabilim Dalı, Eskişehir; Akın, B. (2007).
Ayvalık Evleri (Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi) Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Çanakkale;
Özyılmaz, H. (2007). Diyarbakır Geleneksel
Konut Mimarisinde Morfolojik Analiz:
Geleneksel Konutların Güncel Kullanımda
Değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Doktora
Tezi) Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Ankara;
İlgün, Ş. (2007). Geleneksel Yozgat Evleri
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Selçuk
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Mimarlık Anabilim Dalı, Konya; Durgun,
Y. (2006). Geleneksel Malatya Evleri
Üzerine Bir İnceleme (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi) Gazi Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı,
Ankara; Yünkül, A. (2005). Elazığ Evleri
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Fırat
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı,
Elazığ; Hacıoğlu Apak, N. (2004). Geleneksel
Türk Evi Planlamasında İklim Faktörü:
Edirne Evleri ve Mardin Evleri ile İlgili Bir
Karşılaştırma (Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi) Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı,
İzmir; Badakol, S. (2003). Samsun Evlerinin
Yapısal Özellikleri (Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi) Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.

Tipoloji oluşturmak, özellikle yer ile bağlantılı mimari araştırmalar için, incelenen
yer, zaman ve toplumsal ortamda yaygın
olan yaklaşımları görmek adına kullanılan
bir yöntem olsa da, akademik literatüre
hakim olan bu yöntemin bir sorunsal olarak değerlendirmeye alınması, tartışmaya
açılması gerekir. Tipolojik sınıflandırmada, incelenen bölgenin geleneksel evleri,
yapılardaki fiziksel ortaklıklar, ağırlıklı
olarak plan, cephe bazındaki düzenlemelerdeki belirli bazı kriterler üzerinden
değerlendirilir. Başta plan olmak üzere,
cephe düzenleri, kat sayıları, yapı malzemeleri, yapım sistemleri, pencere kapı
oranları gibi yapıların fiziksel ve mimari
özelliklerine göre sınıflandırma yapılarak
ev tipleri çıkarılmaktadır. Fakat evlerin
nasıl kullanıldığı, evlerdeki kullanıcılar ve
onların yaşam standartları ve koşullarının
neler olduğu gibi sorulara cevap verilmeksizin sadece fiziksel özellikler göz önüne
alınarak tipler üzerinden değerlendirilme
yöntemi, artık eleştirilmeye başlanmış
olup, konu hakkında yeni yaklaşımlar
geliştirilmektedir. Ancak yine de Osmanlı
evlerini konu alan çalışmalarda, tipoloji
oluşturma eğilimi halen ağır basmakta ve
yaygınlığını korumaktadır.1
Bu alandaki tipoloji çalışmalarının başlangıcına bakıldığında, konunun “Türk Evi”
kavramının inşa süreci ile ilişkili olduğu
görülür. Geleneksel ev mimarisi ile ilgili
mevcut yapılar üzerinden tipolojik sınıflandırma yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunun içeriği de bunu göstermektedir. Söz
konusu çalışmaların içeriklerinde, öncelikle “Türk evi” kavramının ortaya çıkışı
ve tarihsel süreç içerisindeki gelişimi, plan
tipleri, evleri oluşturan mekânların fiziksel
özellikleri ve mekânları oluşturan mimari
öğeler gibi bölüm başlıkları yer almaktadır. Bunun nedeni, Türkiye’de geleneksel
evlerle ilgili araştırmaların ve burada
yapılan tipolojik çalışmaların, “Türk Evi”
kavramsallaştırmasına dayandırılmasıdır.
Oysaki bu kavramsallaştırmanın mutlaklığının sorgulanmasında yarar vardır.
Çünkü tamamen farklı zamanlar içerisinde,
farklı bireylerin, değişik hayatlar yaşadığı,

oldukça geniş bir alana yayılmış olan sayısız ev, bu kavramsallaştırma ve tipolojik
sınıflandırma yöntemi aracılığıyla neredeyse birbirlerine tıpatıp benzeyen özelliklere
sahipmiş gibi değerlendirilmektedir.
Bu bağlamda, öncelikle bu kavramsallaştırma üzerinde durmak ve onun üzerinden
tartışmayı sürdürmek açıklayıcı olacaktır.
“Türk evi”, onu kuramsal bir dile kavuşturan Sedat Hakkı Eldem’le adeta özdeşleşmiştir. Öte yandan bu kavramsallaştırmanın historiyografik çözümlemesiyle
ilgilenen Sezer (2005) ve Tuztaşı (2013) ise,
Herman Muthesius’un 1904’te yazdığı Das
Englische Haus (İngiliz Evi) isimli çalışmasına referansla 1909’dan itibaren “Türk
evi” üzerine metinsel bir üretimin varlığına
dikkat çekerler.2 Onlara göre, Eldem’le
1954’te Türk evinin kuramsal altyapısı inşa
edilene kadar, 1909-1932 yılları arasında
başta Celal Esad olmak üzere, C. Texier, F.
Sarre, H. Wilde, R. Osman, A. Süheyl, M.
Galip gibi araştırmacıların yazdığı metinler
ve Hamdullah Suphi’nin 1912 tarihli konuşması3 önemli bir altlık oluşturmaktadır.
Erken Cumhuriyet döneminde hâkim olan
milliyetçilik ve milli kimlik arayışıyla üretme çabasının mimarlık alanında varlık kazanmasında ve “Türk evi” deyişinin Türk
Sanatı ve mimarlık tarihçiliği bağlamındaki kullanımında ve literatüre girmesinde
önemli rolleri olan bu araştırmacıların
ardından “Türk evi”nin kavramsallaştırma
sürecinin tamamlanması da Sedad Hakkı
Eldem’le birlikte gerçekleşmiştir. Eldem’le
birlikte akademik literatürde, Türk kültürü
tanımlanarak, Türklüğe ait bir ev yapımı
üzerinde durulmuş ve 1932’den başlayarak
Milli Mimari Seminerleri ile uzun yıllar
boyunca bu konu üzerinden çalışmalar
yürütülmüştür. Osmanlı coğrafyası içinde
yer alan, birbirinden farklı özelliklere
sahip evler, mimari mekânsal parametreler
belirlenip o doğrultuda sınıflandırılmış ve
bu sınıflandırmadaki bütün evleri içeren
ideolojik bir çerçevede kurgulanmış olan
“Türk evi” de bu şekilde tarif edilmiştir. Eldem (1954, 22-25), Türk evini plan
özellikleri bakımından; sofasız, dış sofalı,
iç sofalı, orta sofalı diye bir sınıflandırma
yaparak incelemiştir. Böylece Türk evi
Sayı 29, Mart 2020
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kavramı aynı zamanda bilimsel bir zemine
oturtulmuştur. Evlerin artık, yer, iklim,
plan özellikleri, kat sayısı, yapı malzemesi,
cephe düzeni ve yapım sistemi gibi birçok
parametreye göre, fiziksel benzerlikleri göz
önüne alınarak kategorize edilme yolu açılmıştır. Eldem’in incelediği evler, ağırlıklı
olarak son yüzyıla ait olup, incelendiği
dönemde mevcut olan yapılardır ve sınırlı
sayıdadırlar. Diğer bir deyişle kentteki tüm
evleri görme imkanı yoktur. Burada sınırlı
sayıda yapı üzerinden başta İstanbul başkent olmak üzere, tüm Türk kentlerine aynı
kategorilerle bu plan şemalarının yayıldığı
teziyle hareket edilmektedir. Ve evlerin
incelenen özellikleri, böylece yalnızca
tek bir milli kimlikle ilişkilendirilmeye
çalışılmaktadır. Ayrıca, Eldem, burada,
evlerin sadece kat planlarını göz önünde
tutmuştur. Ona göre esas olan kat planlarıdır ve kat planlarını yalnızca sofalarına
göre sınıflandırmıştır. Oysa bu sınıflandırma içerisinden herhangi bir ev grubu ele
alındığında, bu gruptaki evlerin hepsinin
–ki Eldem (1954, 27-148) bu bağlamda çok
sayıda örnek sunar- aynı özelliklere sahip
olmadığı, çeşitlendiği açıkça görülmektedir. Örneğin dış sofalı evler, dış sofalı
tek odalı, dış sofalı iki odalı, dış sofalı
eyvanlı, dış sofalı iki odalı ve köşklü dış
sofalı, köşklü ve eyvanlı, dış sofalı bir
ucu odalı, dış ve köşe odalı, bir veya iki
kollu sırasıyla çevrilmiş dış sofalı şeklinde
farklı plan tiplerine göre sınıflandırılmıştır.
Burada evlerin ortak özelliklerinden sadece
biri esas alınarak yapılan sınıflandırma
yöntemi, aynı kategori içerisinde ortak
özelliğin dışında kalan özellikler bağlamında çeşitlenmelerin ve farklılıkların göz ardı
edilmesine, erimesine yol açmaktadır.4 Diğer bir deyişle, bu evlerde başta sofa olmak
üzere, alt kategorileri belirleyen oda, eyvan
gibi bileşenlerin birbirleriyle kurduğu
farklı mekânsal ilişkileri, düzenlemeleri,
bunlar dışındaki bileşenlerin varlığını sınıflandırmasıyla ihmal etmiş olur. Aslında her
örneğinde planlara dair açıklamalar yapsa
da, bu evlerin hepsinin aynı kategori içerisinde değerlendirilmesiyle çeşitlenmeler,
farklılıklar bu kategoriler içinde önemsiz
olmuşlardır.
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Eldem’in (1954) Türk Evini plan düzleminde ele alan çalışmalarından sonra, başka
araştırmacılar da, farklı parametreleri göz
önüne almak gerektiğini belirterek iklime,
yapı malzemesine, yapım sistemine, plan
özelliklerine, cephe düzenine, kat sayısına ve hatta kapı pencere oranlarına kadar
birçok değişik parametreyi temel alan sınıflandırmalar yapmışlardır. Ancak bunlar
da çoğunlukla fiziksel özellikler üzerinden temellenir ve her birinde Eldem’in
sınıflandırmasında olduğu gibi evler, belli
parametrelere göre benzerlikler dikkate
alınarak tariflenmiştir. Yapıların tarihsel ve
toplumsal niteliklerinin ise, bu sınıflandırmalarda hiçbir rolü yoktur. Geleneksel ev
konusunu ele alan akademik çalışmaların
çoğunluğu ilk olarak, mevzu bahis olan
bölgeyi, kenti, yerleşim yerinin özelliklerini fiziksel olarak betimler ve bunların ev
mimarisi üzerindeki etkilerini analiz ettiğini iddia eder. Ancak mekanlar, yalnızca
fiziksel özellikleri üzerinden değerlendirilir
ve sınıflandırmalarda kullanıcı faktöründen, insanların gündelik yaşamından
çoğunlukla söz edilmez. Ve tüm kentte/
bölgede bu fiziki, inşai benzerlikler üzerinden genelleme yapılarak yapılardaki çeşitlemeler görmezden gelinir. Eldem sonrası
Erdem Aksoy (1983), Doğan Kuban (1995a,
225-240 ve 1995b), Önder Küçükerman (1996)
gibi pek çok araştırmacı ve akademisyen
de, Türk evi kavramını bu tür parametreler
doğrultusunda ele alan çalışmalar yapmış,
konuyu bölgeler bazında yeniden ve kesin
temellere oturtmaya çalışmıştır. Halen de
pek çok araştırmacıyla benzer yaklaşımları
benimseyen çok sayıda araştırma yürütülmekte, geleneksel evler bölgesel olarak ele
alınsa da, temelde yine aynı kavramsallaştırma ve tipolojik yöntemle sınıflandırmaya dayanan çalışmalar sürdürülmektedir.
Belirli ortak fiziksel niteliklerin kategorize edilmesiyle gerçekleştirilen tipolojik
sınıflandırma yöntemi, akademik çalışmalar sırasında konuyu sistematik hale
getirdiği için bazı kolaylıklar sağlasa da,
araştırmacıları karmaşık sorunsallarla da
yüz yüze getirmiştir. Öncelikle Eldem’in
plan tiplerine dayalı olarak yapmış olduğu
sınıflandırmadan başlayarak, yapılarda

2 Türk evi kavramının nasıl kurgulandığını
ve idealleştirildiğini irdeleyen ve
kavramın historiyografik çözümlemeleri
ile ilgilenen Sezer’in (2005) ve Tuztaşı’nın
(2013) çalışmaları bu anlamda önemli
çalışmalardır. Konu ile ilgili detaylı
açıklamalar için söz konusu çalışmalara
bakılabilir.
3 Bertram’a göre (2012, 115-119) kimlik
ile ilişkili Türk evi deyişine, ilk kez bu
konuşmada rastlanmışsa da, Sezer
(2005), 1909’da, Celal Esad ve Hans
Wilde’nin metinlerinden başlayarak
bu kavramsallaştırmanın temellerinin
atılmaya başlandığını, mesken mimarisinin
tartışmaya açıldığını belirtir.
4 Bu durumu gözlemlemek için, Eldem’in (1954,
27-148) kategorilerinin her birinde sunduğu
farklı bölgelere ait örnekleri birbirleriyle
karşılaştırmalı incelemek yeterlidir.
Her bir kategori detaylı incelendiğinde,
planların dahi çeşitlendiği rahatlıkla
okunabilmektedir. Öte yandan burada
yine de seçilmiş sınırlı sayıda örnek evin
gözlemlenebildiğini unutmamak gerekir.
Aslında, bu çeşitlenme ve farklılaşmanın
boyutları, farklı yer ve dönemlerle birlikte
düşünülürse çok daha fazla olacaktır.
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kullanıcıların toplumsal, ekonomik, kültürel pozisyonlarının hiçbir şekilde hesaba
katılmadığı görülmektedir. Hatta yapının
nerede yapıldığı, dönemi bile sınıflandırmada önemsiz hale gelebilmektedir.
Eldem, köy, kent, taşra, zengin, fakir, müslüman, gayrimüslim gibi unsurları göz ardı
ederek bir tipoloji üretmiştir. Ondan sonra
yapılan sınıflandırmalarda evlerin iklim ve
bölge üzerinden farklılaştığı kabul edilmiş
olsa da, yine de yapıların farklı fiziksel ve
mimari özellikler üzerinden kullanıcıdan
ve toplumsallıktan bağımsız genel kategoriler etrafında incelenmeye devam ettiğini
söylemek gerekir. Bu noktada incelenen
çalışmalardan birkaç örnek vermek yerinde
olacaktır. Durgun’un (2006) tez çalışması
böyle bir örnektir. O, Malatya evlerinin
çoğunlukla çift (iç+dış) sofalı plan özelliğine
sahip olduğunu, bu tipin şekillenmesi ve
yaygınlaşmasında iklim şartlarının etkili
olduğunu savunmaktadır. Burada çalışmanın kuramsal temeli, pek çok tezde olduğu
gibi Eldem’in plan tiplerine dayanmıştır.
Evler, yalnızca planimetrik açıdan Eldem’in tiplerinin yeni bir çeşitlemesi olarak ele alınmaktadır. Farklılaşmadaki temel
etmen de iklim şartlarıdır. Değer’in (2012)
tez çalışmasında da, evler yine sofa temel
alınarak, Eldem’e bağlı kalınarak sınıflanmıştır. Kent merkezi, Yeşilyurt ve Ula’da
iklimsel farklılıkların evlerin ve sofalarının
biçimlenmesinde etkili olduğu tezi öne
sürülmekte ve evler bu bağlamda karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir.

5 Bu konuda Sarıalioğlu’nun tez çalışması
çok önemlidir, Türk evini bir tarihyazım
sorunsalı olarak detaylı bir şekilde
ele almıştır: Sarıalioğlu, C. (2008).
Historiyografik Bir Sorunsal Olarak “Türk
Evi” (1928-1995) (Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi) Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim
Dalı, Mimarlık Tarihi ve Kuramı Lisansüstü
Programı, İstanbul. Bunun yanı sıra
Faroqhi de, konuyu makale kapsamında
irdelemiştir: Faroqhi, S. (2014). Controversies
and Contradictions: The Turkish (Ottoman)
House, Turcica, 45, 321-354.

Örneklerden de anlaşılabileceği gibi, evler,
artık bölgelerin veya kentlerin isimleriyle
birlikte anılarak yine benzer parametrelerle
ele alınmaya devam etmektedir. Çalışmalarda öncelikle mevcut ve sınırlı sayıdaki
yapılar üzerinden yapılan sınıflandırmalarla farklı dönemler, kent/bölge içinde
farklı yerler, farklı kullanıcılar, farklı
toplumsallıklar için üretilmiş olan yapılar
yassılaştırılmış, çeşitlemeler yalnızca ele
alınan tekil ve fiziksel bir parametreye dayandırılmıştır. Bu parametreler, mekânsal
ve fiziksel öğeler sanki dönemler boyunca
değişmemiş, hiç dönüşüm geçirmemişçesine ele alınır. Evler sadece, inşai ve fiziksel
varlıkları üzerinden, içindeki yaşantıdan

bağımsız kartezyen mekânlar olarak
değerlendirilmiş ve idealleştirilmişlerdir.
Tanyeli (1996, 57-67) de, bu konuda araştırma yapılırken, kolaycı bir yöntem olarak
sınıflandırılma yapılmasının kısıtlayıcı
olduğunu, çünkü sınıflandırma yapılırken
yalnızca mevcut olan 19. yüzyıl yapılarına
bakıldığını ve bu sınıflandırmanın diğer
yüzyıllar için de sanki hiç değişmeden her
yer ve zaman için geçerli olduğu yanılsamasını ürettiğini belirtmekte; Osmanlı
evinin kategorize edilemeyecek yanlarının
bulunduğunu ve genelde belge yetersizliği
öne sürülerek daha detaylı sorgulamaların yapılmadığını söyleyerek bu alandaki
çalışmaları eleştirmektedir.
“Türk evi” ideolojik bir çerçevede kurgulanmış bir kavramsallaştırmadır ve artık
historiyografik bir sorunsal olarak ele
alınır ve tartışılır hale gelmiştir.5 Tartışmalarla birlikte mevcut yapılar üzerinden
çalışmaya alışık olan mimarların, mimarlık
ve sanat tarihçilerinin Osmanlı dönemi
yapılarını ve özellikle de evler gibi bugüne
ulaşmış örneklerin çok az olduğu yapı
türlerini anlamak ve anlamlandırmak için
yeni malzemelere ihtiyaç duyduğu ve yeni
yöntemler geliştirmeleri gerektiği de ortaya
çıkmıştır. Tipoloji yöntemine dayanan
sınıflandırmalarla, bir grup mevcut yapı
üzerinden evlerin fiziksel ortak özellikleri
genelleştirilmekte ve birbirinden farklı zamanlarda, farklı insanların, farklı hayatlar
yaşadığı görmezden gelinmektedir. Kısacası bu yaklaşım, evler arasındaki farklılıklar
ve çeşitliliğin görünmez hale gelmesine
neden olmaktadır. Evler, az sayıdaki mevcut yapı üzerinden tüm kentte, bölgede ve
hatta tek bir kimliğe endekslenmiş, böylece
geniş Osmanlı coğrafyasının neredeyse
her yerinde aynıymışçasına değerlendirilmektedir. Ayrıca, mimarlar burada evlerin
yalnızca fiziksel özellikleriyle ilgilendikleri için, mekanlar da toplumsallık ve
tarihsellikten soyutlanmış boşluklar olarak
ele alınmaktadır. Oysaki mevcut yapılar,
dönemleriyle ve kullanıcılarıyla anlamlıdır,
bütün kenti, bölgeyi ve hatta tüm Osmanlı/
Türk coğrafyasını temsil edemezler; birlikte kente dair söyledikleri de önemlidir,
ancak her yapının ayrı bir hikayesi vardır.
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Osmanlı’nın özellikle saray yapıları gibi
anıtsal yapı özellikleri dışında kalan sivil
mimari yapıları için mevcut yapı örnekleri,
neredeyse birkaç yapı dışında 19. yüzyılla
sınırlı kalmaktadır ki, bu malzemeyle 19.
yüzyıla ve tek bir kente ilişkin bile genelleme yapılamayacağı ortadadır. Hele ki 19.
yüzyıl öncesinde Osmanlı evlerinin nasıl
olduğunu farklı dönem yapılarına bakarak
anlamaya çalışmanın çok da anlamlı olmadığının bugün artık farkına varılmıştır. Bu
nedenle mevcut yapılara dayanarak yapılan
çalışmaların dahi, tekil örnekler olarak
değerlendirilmesi, bağlamı, kullanıcısıyla birlikte toplumsal bir olgu olarak ele
alınması, bilinmeyen Osmanlı evlerine dair
çok daha anlamlı bir girişim olacaktır. Bu
da geleneksel evleri anlamak için yaygın
bir şekilde kullanılmaya devam eden bu
yöntemin sınırlılıkları üzerine yeniden
düşünülmesi gerektiğini ve araştırmacılar
için yeni yaklaşımların geliştirilmesinin de
zorunluluğunu açıklıyor.
Bu doğrultuda bugüne kadar yaygın olan
yaklaşımın sorgulanmasıyla birlikte, son
yıllarda Osmanlı evlerinin incelenmesi
konusuna eleştirel olarak yaklaşan ve
tartışan, yalnızca mevcut yapılarla sınırlı
kalmayıp, farklı araştırma malzemelerine
yönelen çalışmalar da olmuştur. Böylece
Osmanlı’nın farklı dönemleri ve yerlerine
ait evlerin de inceleme alanına dahil edilmesinin yolu açılmıştır. Yazılı kaynaklarla birlikte Osmanlı’da evlerin bilinenlerden çok farklı şekillerde düzenlendiği ve
biçimlendiği ortaya çıkmaya başlamıştır.
Örneğin İstanbul kentinin farklı yüzyıllarının bu kaynaklar üzerinden incelenmesiyle birlikte, İstanbul ile karakterize
olan cumbalı evlerin geç dönemlerde
yaygınlaştığı, çünkü 16. yüzyılda yaşama
katı olan ikinci katların çok az sayıda
evde bulunduğu, kentin tek katlı evlerle karakterize olduğu ortaya çıkmıştır.
(Tanyeli 1996, 63) Yine 15. yüzyılda kentte
azımsanmayacak bir oranda karşılaşılan
gurfeli6 evlerin de, sonraki yüzyıllarda
İstanbul’da giderek azaldığını ve geç
dönemlerde tamamen ortadan kalktığını
söylemek mümkündür. (Yılmaz 2015, 152-172)
Yani evlerin erken yüzyıllarına bu kay-
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naklar üzerinden bakıldığında, gurfe gibi
pek de bilinmeyen farklı mimari öğelerle
de karşılaşılmaktadır.
Diğer taraftan Kadı Sicilleri, Vakıf Tahrir
Defterleri, Vakfiyeler, Ahkâm Defterleri
gibi yazılı kaynaklardan mekanlara ilişkin
ulaşılan bilgiler7 üzerinden halen kimi
araştırmalar bir tipoloji oluşturma çabasını
da sürdürmektedirler. Literatürde ağırlıklı
yer tutan mevcut yapılar üzerinden yapılan
tipoloji çalışmalarının ardından, sayıları az
da olsa, yazılı kaynaklara dayandırılan bu
çalışmalara da burada yer vermekte yarar
vardır. Bu çalışmaların kullandığı kaynaklarda bulunan bilgiler, evlerde hangi mekanların bulunduğuna yönelik tariflerdir.
Bunlarda mekanların büyüklüğü, biçimi,
birbirlerine göre nasıl konumlandıkları,
kullanılan yapı malzemeleri üzerine çoğunlukla bilgi yoktur. Bu nedenle bunlardan yola çıkılarak evlerin planlarının,
cephelerinin çizilmesi, görselleştirilmesi
mümkün değildir. Kısacası yazılı kaynaklardaki bilgiler, mevcut yapılardan
edinilen bilgilerden farklıdır. Öte yandan
yine de bu bilgilerle, evlerde sık karşılaşılan mekan bileşenleri üzerinden tipler
oluşturmak mümkün olmuştur. Örneğin,
Faroqhi’nin (1987) çalışmasında Kayseri ve
Ankara’nın 17. yüzyıla ait Kadı sicillerinde
geçen evler, bu şekilde bir sınıflamaya tabi
tutularak incelenmiştir. Mülk sahipliği meselesini ve o dönem söz konusu kentlerde
yaşayanları inceleme amacında olan bu
çalışma, yazılı kaynakları kullanarak evleri
tipler olarak değerlendiren erken örneklerden biridir. Ancak bu değerlendirme
yukarıda anlatılanlardan çok farklıdır, bu
çalışmada, evler yalnızca tek bir parametreye bağlanarak değerlendirilmez, toplumsal ve tarihsel özellikleriyle birlikte ele
alınır ve tartışılır. Diğer bir örnek de Halaç’ın (2010) yapmış olduğu çalışmadır. O
da, Kütahya Şeriyye sicillerinden kentteki
evleri, mekanlar üzerinden tipolojik olarak
sınıflandırmıştır. Çalışma, sicillere düşen
verilerin azlığı sebebiyle çok geniş bir
tarih aralığını ele alır ve bu nedenle tarihler
arasındaki farklılıkların, kullanılan yöntem
ile ve sınıflamalar üzerinden gözlenmesi
çok da kolay değildir.

6 Gurfe, sözlükte çardak; köşk; balkon;
cumba olarak verilmiştir. (Devellioğlu 2007,
295) Ancak, Yılmaz (2015, 159), çok sayıda
örnekte bu birimin 15. yüzyılda hane gibi
tamamen iskana yönelik bir birim olarak
kullanıldığına işaret eder.
7 Farklı Osmanlı yazılı kaynaklarının
mimarlık tarihi alanında ve ev konulu
araştırmalarda kullanılabileceğine
dikkat çeken örnek çalışmalar için bknz.
Açık, T. ve Tuluk, Ö. İ. (2009). Osmanlı
Mimarlığının Metinsel Dili: Mimarlık Tarihi
Yazınında Şer’iyye Sicillerinin Yeri, Türkiye
Araştırmaları Literatür Dergisi, 7(13),
461-473; Akyazıcı Özkoçak, S. (2005). The
Evidence of Vakıf Registers for Residential
Dwelling in Sixteenth Century Istanbul,
Afife Batur’a Armağan: Mimarlık ve Sanat
Tarihi Yazıları içinde (s. 253-259). İstanbul:
Literatür Yayıncılık; Özkaya, H. G. (2010).
Vakıf İstibdal Kayıtları, İstanbul’da
Barınma Kültürü ve Kent Yapısına Dair
Neler Sunar? Türkiye Araştırmaları Literatür
Dergisi, 8(16), 467-488.
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Bu çalışmalarda evler, mekanları üzerinden tipler olarak sınıflandırılmışsa da,
öncelikle kantitatif verilerin ışığında bu
sınıflamaların yapıldığını ve kaynakların
sınırlarının da baştan belirtildiğini söylemek gerekir. Buradaki değerlendirmeler,
belli bir tarihte ve yerdeki mahkemelere
konu olmuş ya da yalnızca vakıflara ait
olan evler gibi bir sınırlandırma üzerinden
yapılmaktadır. Araştırmacıların elde ettiği
bilgilerle plan, cephe gibi ev temsilleri
oluşturulamayacağı da açıktır ve çalışmalarda kent genelindeki durumun istatistiki
olarak ortaya konması, yaygın durumların
gözlenmesi amaçlanmıştır. Bütün bu özellikleriyle buradaki tipolojik sınıflamaların
önceki sınıflamalardan çok daha farklı
nitelikte olduğunu belirtmek gerekir.
Özellikle Faroqhi (1987), çalışmasında bu
konuya açıklık getirir. Evleri sofa, oda,
avlu, tabhane, vs. gibi mekanların varlığını baz alarak gruplandırır ki bu ev tiplerini
de, genel eğilimleri tayin etmenin yanı
sıra, evlerin sahipleri ve fiyatları gibi verilerle de karşılaştırmalı olarak incelemek
ve değişim ve farklılıkları gözlemlemek
için oluşturduğunu ifade eder. Yerasimos
(2006) da makalesinde tipoloji yapmanın
mümkün olup olmadığı tartışmasını yapar
ve böyle bir girişimin, İstanbul içindeki
farklı (örneğin ticari faaliyetin yoğun olduğu
ve olmadığı) muhitler arasında bir ayırım
yapmak için işe yarasa da, evlerin yalnızca tek bir etmenle sınıflandırılamayacak
kadar çeşitlendiğini savunur. Sözü edilen
bu çalışmalar, kantitatif yöntemle ele alındıkları için, son bölümdeki tartışmalarla
da yakından ilişkilidir ve orada yeniden
değerlendirileceklerdir.
Sonuç olarak, mevcut yapılar üzerinden
mimarlar tarafından alışık olunan tipolojik
sınıflama ile yazılı kaynaklara dayandırılanlar arasında, çalışmaların amacıyla
bağlantılı temel bir farklılık vardır. Bu
bağlamda tipolojinin yalnızca fiziksel ve
mimari özellikler üzerinden yapılmasının
ve mekanların toplumsallıktan soyutlanmış
olarak ele alınmasının, tek boyutlu okumalar yapılmasının, farklılık ve çeşitlenmelerin üzerinin örtülmesinin bir problem
oluşturduğu açıktır.

Yazılı Kaynaklara Dayalı Araştırmalarda
Terminolojik/Etimolojik Sorunlar ve
Anlamsal Analizler
Osmanlı evleri üzerine yapılan incelemelerde son yıllarda karşılaşılan ve yeni
yeni yeşeren yaklaşımlardan biri anlamsal
analizlerdir. Bu analizleri tartışabilmek
için temelde Osmanlı yazılı kaynaklarının
malzeme olarak bizlere ne sunduğunu tariflemek, malzeme olarak nasıl bir potansiyel
barındırdığını ve sınırlılıklarını tartışmak
gerekir.
Öncelikle Osmanlı belgelerinin incelenmesi sırasında dilden kaynaklanan sorunsallar
önemlidir. İlk olarak terminolojik sorunsallarla başlanabilir. Osmanlıcada evler
için kullanılan terimler, her dilde olduğu
gibi dönemlere göre, arşivdeki kaynakların türüne göre, incelenen bölgeye göre
farklılaşır ve anlamları da zaman içerisinde
dönüşmüştür. Osmanlı’da barınma kültürü,
saraydan hücreye kadar uzanan geniş
bir ev/konut çeşitliliğini kapsamaktadır.
“Menzil, konak, oda, ev, beyt, hane, hücre,
kasr, köşk, dam, mesken, yalı, sahilhane,
yahudihane, dar, saray” gibi birçok terim
bugünkü ev/konut teriminin karşılığı
olarak kullanılmıştır. Ancak, bu terimleri
anlamsal olarak analiz etmek zor ve karmaşıktır. Çünkü bu terimlerden bazılarının
birbirlerinin eş anlamlısı olarak aynı belge
içerisinde birlikte kullanılabildikleri gibi,
farklı yapı tipini tanımladıkları da görülmüştür. Osmanlı mimarisine ait terminolojik bir sözlüğün olmaması da, terimlerin
kullanımlarındaki farklılıkların neden
kaynaklandığının net bir şekilde çözümlenememesine neden olmaktadır. Belgeleri
okuyan araştırmacılar bu anlamda ciddi bir
terminoloji sorunu ile karşılaşırlar. Belgelerde geçen mimari terimlerin bazılarının
bugün hala tam olarak ne anlama geldiği
bilinememektedir, o nedenle bu terimlerin
her kullanımını tartışmak, hepsini indirgemeden incelemekte yarar vardır. Bu makalenin konusu bu tartışmayı yapmak olmasa
da, terminolojik sorunsalları anlamak için
birkaç örnek vermek anlamlı olacaktır.
Evi/konutu tarif eden bu terimler arasında
en çok karşılaşılanı “menzil” terimidir.
Menzil terimi için, yapılan çalışmalarda
Sayı 29, Mart 2020

41

Hatice Akgül, Hatice Gökçen Özkaya

çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Sözlüklerde menzil terimi, “yollardaki konak yeri,
ev, bir günlük yol, konak, mesafe, inecek
yer” olarak tanımlanır. (Devellioğlu 2009, 617).
Genel olarak araştırmacıların çoğu belgelerde geçen menzil teriminin “ev, konak”
anlamıyla kullanıldığını belirtmektedirler.
Yerasimos (2006, 307-332) menzil teriminin
evin bütününü ifade ettiğini, ancak 16.
yüzyıl Vakıf Tahrir Defterleri içerisinde ender olarak geçtiğini, bu defterlerde
daha çok hane ifadesinin kullanıldığını
söylemektedir. Bu terimin çoğul haliyle
“haneha” terimiyle sıkça karşılaşıldığını, bu sözcüklerin ikamete uygun odalar
için kullanıldığını belirtmektedir. Dumas
(2010, 18-25) da 15. ve 18. yüzyıllar arasını
kapsayan vakfiyelerin incelemesinde menzili, tüm bir hane halkını aynı çatı altında
barındırmayı amaçlayan bir bina ya da
birbirinden ayrık, ama bir bütün oluşturacak şekilde yerleştirilmiş binalar grubu
olarak tanımlamaktadır. Benzer şekilde
Göyünç (1996, 264), mülk menzilin “sahip
olunan ev” anlamına geldiğini, 17. yüzyıl
ortalarında Edirne yakınlarındaki iki ev, iki
ahır, bir fırın ve muhavvata denilen etrafı
çevrili bir avlu içindeki yapılar topluluğunu ve aynı tarihlerde Edirne ve Bursa’da
birçok yapıyı içeren çiftliklerin de bu
terimle ifade edildiğini söylemiştir. Özkaya
(2015, 33-36) da, 18. yüzyıl Ahkam defterlerini baz alarak yapmış olduğu çalışmada,
menzilin Göyünç’ün ifade ettiğine benzer
bir anlamda kullanılıyor olabileceğini
söylemektedir. Bazı hükümlerde “büyük
menzilin dahilinde (…) bir bab menzil”
veya evin bölümlerinden dahiliye kısmının
“dahiliye tabir olunur menzil” şeklinde
tarif edildiği durumlardan da bahsederek,
bu ifadeler sonucunda menzilin daha geniş
bir anlamda kullanılmış olabileceğini, yani
“sakin olunan yer” anlamına gelebileceğini
belirtmektedir. Ancak yine de “menzil”
teriminin ne anlama geldiği konusu halen
tartışmaya açıktır.
Hücre, ev, oda terimleriyle aynı anlamı
taşıdığı düşünülen “hane” de, Osmanlı
evlerini incelerken tartışılmaya muhtaç
bir terimdir. Osmanlı’da kanunnamelerde
hâne, “Emlâk kısmı satılsa, eğer hâne ve
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ger bağdır” ifadesinde “ev”; “Dağda kestikleri odun için hâneden hâneye birer akçe
alınırmış”; “Her hâneden birer nevgi yağ
alalar” şeklindeki ifadelerde ise “vergi hânesi, vergi matrahı” anlamını taşır. Bunun
yanı sıra Tahrir Defterlerinde çok sık rastlanan bu terim, “aile” karşılığı olarak da
kullanılmaktadır. İnalcık (1990, 2-7) haneyi,
bağımsız bir gelir kaynağı olan karı koca,
ekonomik bağımsızlığa sahip aile olarak
tanımlamaktadır. Özyalvaç (2015, 92), 18.
yüzyıl İstanbul’u için Muhallefat defterlerini inceleyerek yapmış olduğu çalışmada ev/konut çeşidi olarak en fazla hane
terimine rastlandığını belirtmektedir. Buna
karşılık 18. yüzyıl istibdal8 kayıtlarını
inceleyen Özkaya (2010, 480-481) ve 17. yüzyıl askeri kassama9 ait tereke defterlerini
inceleyen Öztürk’ün (1994, 167) çalışmalarında, incelenen kaynaklarda hane terimine
rastlanmadığı, daha çok menzil teriminin
kullanıldığı belirtilmiştir. D’ohsson (1980,
127) ise kitabında şehirlilerin ikametgâhlarına “ev”, ileri gelenlerin oturduğu büyük
ikametgâhlara ise “konak” veya “hane”
denildiğini söylemektedir.
Bu örneklerle, terimlerin belgelerin türlerine, dönemlerine ve kayıt altına alındıkları
bölgelere göre farklılıklar gösterdikleri anlaşılmaktadır. Örneğin belgeleri dönemsel
olarak incelediğimizde, Dumas’ın (2010, 1825) vakfiyelere dayandırdığı çalışmasında
bir ev/konut yapısı olduğu bilinen “konak”
terimine 19. yüzyıl öncesi İstanbul’unda
rastlanmamış olsa da; Muhallefat Defterleri esas alınarak yapılmış Özyalvaç’ın
(2015) çalışmasında 18. yüzyıl İstanbul’unda “konak” teriminin sık kullanıldığı
görülmüştür. Ancak bu noktada defterlere
konu olan evlerin farklı niteliklere sahip
olmaları da önemli olabilir ki, bu durumun daha da karmaşık olduğunu gösterir.
Menzil ve hane terimleriyle ilgili de benzer
bir durumdan söz edilebilir. 16. yüzyılda
İstanbul’da bulunan vakıflara ait bütün evleri kaydeden Vakıf Tahrir Defterleri’nde
çok az rastlanan menzil terimi, 18. yüzyıl
Ahkâm defterlerinde yine vakıflarla ilgili
istibdal kayıtlarında evleri tariflemek için
en çok kullanılan terimdir (Özkaya, 2010).
Öte yandan 16. yüzyıl tahrirlerinde “hane”

8 İstibdal, vakfa ait yerlerin (ev, arsa
vs.) şahıslara ait mülklerle değiş tokuş/
mübadele edilmesidir. Konu ile ilgili detaylı
bilgi için Akgündüz (1996, 372-383)’e
bakılabilir.
9 Kassam, “Vefat eden kimselerin terekelerini
taksim eden şer‘î memur”dur. Detaylı bilgi
için bknz. Öztürk, S. (2001). “Kassam”.
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
içinde (c. 24, 579-582). İstanbul: Türkiye
Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi.
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teriminin sıkça kullanıldığı görülürken,
18. yüzyıl kayıtlarında ise bu terimle pek
karşılaşılmamıştır. Görüldüğü üzere bu
karşılaştırmalarda, hem belgelerin türlerinden, hem de incelenen yüzyılların farklı
olmasından dolayı terminoloji değişiyor
olabilir.
Bir diğer örnek de farklı bölgelerdeki
evlerde de karşılaşılan “çardak” terimidir. Faroqhi (2014, 85), 16. ve 17. yüzyıla
ait Kayseri Şer’iyye Sicillerinde Kayseri evlerinde “yarı açık mekân” olarak
tariflenen “çardak”lardan bahseder. Açık
(2010, 224) ise, Trabzon Şer’iyye sicillerinde geçen “çardak” terimine net bir tanım
verememektedir. Ona göre, sicilde yer alan
bir evin mekân tarifinde çardak “fevkani”
olarak geçtiği için, bu tariften yola çıkarak
çardak üst katı da olabilen bir mimari
öğedir veya üst katta olabilir. Ve günümüzde modern verandalarda olduğu gibi
bir çatısı vardır ve çardak bir çeşit kumaş
veya kafesle örtülü olabilir. Şenyurt (2018,
65-74) ise, çardağın çok anlamlılığından ve
bulanık sınırlarından söz eder.10 Örneğin
onun incelemesinde Hatt-ı Hümayun belgelerinde, diğer iki örnekteki anlamından
farklı bir şekilde geçen nöbetçi kulübesi
veya daha güncel bir ifadeyle güvenlik
noktası anlamına gelen bir “çardak”a da
rastlanır, Muallim Naci’nin romanından
örnek gösterdiği sofayla aynı anlama
gelen “çardak”a da. Örnekleri çoğaltmak
mümkündür. Sonuç olarak arşiv belgelerinin türleri, kayıt altına alındıkları dönemler
ve kaydedildikleri bölgelerin farklı olması
terimlerin farklılıklarında ve anlamsal çeşitliliklerinde önemli bir rol oynamaktadır.

10 Şenyurt hem çardak, hem de birçok Osmanlı
teriminde benzer durumlara dikkat
çekmektedir. Çalışmalarında terimlerin
anlamlarına dair detaylı analizlere
yer vermiştir. Bknz. Şenyurt, O. (2018)
Osmanlı’da Mimari Mekan ve Yaşam
Zamanın Mekanları Mekanın Zamanları.
İstanbul: Doğu Kitabevi ve Şenyurt, O.
(2014) Osmanlı’nın Son Dönemlerine Ait
Belgelerde Mimari Anlatılar ve Mimarlık
Terminolojisindeki Bazı Anlam Sorunları,
Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi, 5, 65-84.

Bunun yanı sıra terimlerin yüzyıllar içerisinde dönüşüm geçirdiklerini de akılda
tutmak gerekir. Sözgelimi “konak, ev” gibi
bazı terimler günümüzde kullanılmakta
iken, belgelerde karşılaşılan pek çok terim
bugün tümüyle yok olmuş durumdadır.
Bu nedenle bu terimlerle anılan mekanları
tahayyül etmek daha da zor olmaktadır.
Bu anlamda Osmanlı evlerini anlamak
için yüzyıllar arasında yok olan, birbirinin
yerine geçen, anlam kayması olan, dönüşen
terimler üzerine de anlamsal analizler
yapmak, terimlerin her birinin birbirleriyle

ilişkili ancak farklı yaşamlar sürdürdüğünü görmek gerekir. Tanyeli (1996, 58) bu
konuda evi/konutu tanımlayan ifadelerin
anlam kaymasına uğrayarak kullanıldığından, bu nedenle bir “kavram arkeolojisi”ne
girilmesinin zorunluluğundan bahsetmektedir ve birbiri yerine kullanılan terim
listesinin uzunluğuna dikkat çekerek şöyle
demektedir: “Söz konusu etimolojik/semiyotik araştırmanın nesnesi olan terimlerin
listesi oldukça uzundur. En ekonomik bir
liste bile, hane, ev, menzil, beyt, zulle,
sofa, hayat, cüneyne, gurfe, hücre, oda,
serdap, muhavvata, muhavvata‐i hariciye,
muhavvata‐i dâhiliye, mahtaba, tabaka,
mutabbaka, tahtani‐i ahar, çardak, çatma
ev, dökme ev, içli ve dışlı ev gibi geniş bir
kapsama sahip.”
Örneğin eyvan teriminin anlamlarında da
böyle bir kaymadan söz edilebilir. Risale-i
Mimariyye’de “eyvan” terimi “sayeban,
soffa ve çardak” anlamına gelmektedir.
(Yüksel 2005, 93-94) Hasol (2005, 168) ise,
eyvanı “eski evlerde, özellikle Güneydoğu
Anadolu evlerinde, üç yanı duvarla çevrili,
avluya bakan yüzü açık, yüksekçe döşemeli, dikdörtgen planlı hacim; Köşk; Büyük
Sofa, divanhane; kemerli büyük bina” olarak tanımlamıştır. Sözer’e (1983, 4-5) göre,
Arseven de eyvan, sofa, hayat, divanhane,
tahtapuş terimlerinin hepsinin birbirleriyle
aynı anlamlara geldiklerini söylemektedir.
Dolayısıyla burada geçen terimler arasında böyle bir anlam kayması yaşandığı ve
tanımların terimlerin anlamlarını muğlaklaştırdığı açıkça görülmektedir.
Yazılı kaynaklar da konunun karmaşıklığını açığa çıkarmakta, bu alanda metinler
arası okumalarla anlamsal analizler yapılmasının zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Bu konuda “beyt, oda, ev” terimleri
üzerinden konuyu örneklemek fikir verici
olacaktır. Sözlüklerde birbirlerini karşılayan bu terimler, gerçekten de aynı anlamlara mı sahiptirler? Yoksa mekânsal olarak
aralarında farklılıklar var mıdır? Sicillerden somut örnekler karmaşıklığı göstermektedir. İstanbul Mahkemesi 3 no’lu
Sicili 443 no’lu hükümde “muhavvata-i dâhiliyesi üç bâb beyti ve bir matbahı ve bir
hamamı ve kenîfi ve muhavvata-i hâriciyeSayı 29, Mart 2020
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si bir büyük sofayı ve sofanın iki cânibinde
birer odayı ve bir harâbe odayı ve bağçe ve
kenîfi müştemil” mülke ait tanımlamada
beyt ve oda terimleri aynı anda kullanılmıştır. (Karaca vd. 2010, 312) Benzer bir örnek
Rumeli Mahkemesi 116 no’lu Kadı Sicili
74 no’lu hükümde de vardır. Buradaki “iki
bab fevkânî beyti ve sofayı ve iki tahtani
odayı ve bir matbahı ve ahırı ve iki kenif
ive zât-ı eşcâr-ı müsmirre ve gayr-ı müsmirreyi müştemil olan mülk menzil” de
beyt ve oda terimlerinin her ikisini birlikte
görebildiğimiz bir ev tarifidir. Bu hükümlerden ilkinde dâhiliyede “beyt”, hariciyede “oda”; ikincisinde üst katta “beyt”, altta
“oda” diye tarif edilen mekanların neden
farklı terimlerle ifade edildiğini anlamak
mümkün değildir. Çünkü bu iki terimin
aynı anda kullanılması ile farklı anlamlara
sahip oldukları çıkarımı da yapılabilir.
Eğer farklılarsa, mekânın fiziksel özelliklerinin, boyutlarının farklılığından mı, yoksa
mekânın içerisindeki herhangi bir donanım
farklılığından mı kaynaklanmakta olduğunu bilmek imkansızdır.
İstanbul 3 no’lu sicilde (Karaca vd. 2010, 434)
karşılaşılan diğer bir hükümde de hem
“ulvî” ve “fevk nî”, hem de “ev” ve “oda”
terimlerinin aynı anda kullanımına rastlarız.
Mekanları “iki bâb ulvî evleri ve bir bâb
fevk nî odayı ve bir fırını ve havlulu ve bir
dut ağaçlı ve asmayı müştemil olan menzil”
şeklinde tariflenen 664 no’lu hükümdeki bu
evde “ulvi ev” ve “fevkani oda” terimlerinin birbirlerinden farklılaşıp farklılaşmadıklarını anlamak mümkün değildir. Terimlerin
eş anlamlı olarak mı kullanıldıkları, yoksa
farklı anlamlara, farklı kat yüksekliklerine
mi işaret ettikleri de ne yazık ki anlaşılamamaktadır. Aynı şekilde “ev” ve “oda” terimleri için de karışık bir ifadedir buradaki.
“Ev” kelimesi genel olarak bir ailenin yaşadığı bir birim olarak mı kullanılmaktadır,
yoksa mülkün tamamının içinde bir mekâna
mı işaret eder? Mülkün içerisinde bir mekân
olarak kullanılıyorsa, “oda” ile aynı anlamda kullanıldığını söyleyebilir miyiz? Bu
örnekler, Osmanlı evlerindeki terminolojik
sorunsallara işaret ederek, terminoloji konusunun derinlemesine, anlamsal analizlerle
çalışılması gerektiğini gösterirler.
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Bunun yanı sıra, yazılı kaynaklarla ilişkili
diğer bir sorunsal da, dille ve okuma ile
ilgilidir. Orijinal metin ve çeviri arasındaki farklar, araştırmacılar için önemli
bir sorun oluşturmaktadır. Eski yazı ile
yazılmış Osmanlıca metinlerin transkripsiyonlarının yapılabilmesi meşakkatli bir
iştir. Arşiv belgeleri ondan fazla hat çeşidi
ile yazılmıştır. Hat çeşitlerinde harflerin
yazılış şekilleri birbirlerinden farklı olabilmektedir. Bu şekilde yazının kendisinden
kaynaklanan güçlükten dolayı okumak
zorlaşmaktadır. Okuma, anlama ve çeviri
yapabilmek için sadece harfleri çözümleyebilmek yeterli değildir. En önemli zorluk
dil bilgisi kurallarını bilmek ve kullanabilmektir. Çevirilerde hataları minimum
düzeyde tutabilmek için iyi bir Osmanlıca
kelime bilgisi ile Arapça ve Farsça dillerinin kurallarını da bilmek oldukça önem arz
etmektedir. Osmanlıca, bugün konuştuğumuz Türkçenin Arap alfabesi ile yazılmış
halidir. Osmanlıca dili Arapça, Farsça gibi
yabancı dillere ait kelimeler içermektedir.
Dolayısıyla transkripsiyonlarda karşılaşılan
bu tür yanlışlıklar sadece çevirmenlerin hatalarından kaynaklanmamaktadır. Nasıl ki
günümüzde herhangi bir kitap, makale vb.
gibi çalışmalarda dil bilgisi ve imla hataları
bulunuyorsa, o dönemde yazılmış metinlerde de kâtiplerin hata yapmış olmaları olasıdır. Bu nedenle bu şekilde yanlış yazılmış
olabilecek kelimeleri tercüme ederken
zorluklar çekilmektedir. Ancak eski yazı
ile yazılmış özellikle el yazması metinlerin
çevirisinde karşılaşılan yazım ve çevirmen
hataları, mimarlık da dâhil olmak üzere
coğrafya, tarih, tıp, siyaset, hukuk vb. gibi
birçok bilim dalının geçmişe dönük bütün
çalışmalarında karşılaşılan ortak sorunlardır (Ünver 2008, 47-58).
Ancak mimarlıkta bunun yanı sıra Osmanlı
dönemine ait mimarlığa ilişkin terminolojik çalışmaların azlığı ve bu konuda bir
sözlüğün bulunmaması da bu sorunsal
üzerine daha fazla düşünülmesi gerektiğini
ortaya koyar. Çünkü bu alandaki yetersizlik nedeniyle, transkripsiyon sırasında çevirmenin yapmış olabileceği çeviri hataları
daha zor tespit edilmekte, kontrol edilip
düzeltilmesi zorlaşmaktadır. Yanlışlıkla-
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rı referans alan yeni çalışmalarda da bu
yanlışlıkların tekrarlandıkları görülmüş ve
bu durum hataların resmileşmelerine yol
açmıştır (Mazlum 2001, 81-85).
Mazlum (2001, 84), makalesinde çevirilerde karşılaşılan hatalara şu şekilde örnek
vermiştir: “Yapılarda duvarları çemberlemede kullanılan “simit ve eğinek/ennik”
adlı demir öğelere yakıştırılan “semt
vanik” deyişi Osmanlıca Yapı ve Malzeme
Terimleri Sözlüğü’nde de yerini alınca,
ne olduğu sorgulanmadan başka çalışmalarda da kullanılmıştır. Aynı ahşap yapı
elemanına bir kaynakta “üstüvar omurgası”
denirken bir başkasında “İstefan omurgası” denmesi, ya da Ömer Lütfi Barkan’ın
“Ekşine tabanı” diye terimleştirdiği ahşap
öğeye başka bir kaynakta “akeşte tabanı”
biçiminde rastlanması, yine transkripsiyon
farklılıklarından kaynaklanmaktadır.”
Öte yandan doğrudan bir mimari terimler
sözlüğü olmamasına rağmen, çalışmalarda
bu bağlamda yararlanılabilecek kaynaklar
olarak Risale-i Mimariyye (Yüksel, 2005)
ve Tarih-i Cami-i Şerif-i Nur-i Osman-i
(Ahmed Efendi, 1918) gibi metinler gösterilebilir. Ancak bu iki metin gibi örnekler
az sayıdadır ve mimari dille değil, daha
çok edebi söylemlere dayanarak yazılmış
eserlerdir. Kuban (1995, 143), Tarih-i Cami-i
Şerif-i Nur-i Osman-i adlı risalede terimlerin kullanılış şekillerinden risaleyi kaleme
alan Ahmed Efendi’nin teknik bir adam
olmadığının anlaşıldığını ifade eder. Bu
dönemlere ait yapıları incelerken faydalanılan 1614 yılında, Cafer Efendi tarafından Mimar Mehmet Ağa’nın yaşamıyla
ilgili olarak yazılan Risale-i Mimariyye
de önemli bir kaynaktır, ancak bu da tek
başına bu alandaki eksikliği giderebilecek
yeterliliğe sahip değildir.
Osmanlı Yazılı Kaynaklarına Dayalı Ev
Araştırmalarında Kantitatif Yöntem
Terminolojik sorunsalların tartışılmasının
ardından Vakfiyeler, Vakıf Tahrir Defterleri, Vakıf Muhasebe Kayıtları, Şer’iyye
Sicilleri, Ahkâm Defterleri, Muhallefat
Defterleri gibi yazılı kaynaklar üzerinden
Osmanlı evlerini inceleyerek istatistiksel
sonuçlar üreten ve bu sonuçlara dayanarak
konuyu ele alan araştırma yaklaşımıyla

da son yıllarda sıklıkla karşılaşılmaktadır.
Literatürde yeni bir yol açarak Osmanlı
barınma tarihine dair farklı bir bakış açısı
oluşturan bu yaklaşım ve uygulanan kantitatif yöntemi de potansiyel ve sınırlılıkları
üzerinden tartışmakta yarar vardır. Bu bağlamda bu alanı harekete geçiren öncü çalışmalarla başlamak gerekir. Osmanlı’nın
farklı coğrafi bölgelerinde çeşitli dönem
belgeleri üzerinden ağırlıklı olarak toplum
tarihçileri arasından Antoine Abdelnour
(1982), Suraiya Faroqhi (1987) ve Abraham Marcus (1989) gibi isimler, aslında o
bölgelerdeki toplumsal yapıları incelemek
üzere yola çıkmışlar, evleri de bu amaçla incelemişler ve Osmanlı evine ilişkin
farklı bir bakış açısı sunmuşlardır. Bunlar
arasında Abdelnour (1982) ve Marcus (1989),
evlerin mimari ve fiziksel özellikleriyle
ilgilenmeseler de, evler üzerinden kentlileri, kentteki farklı toplumsal yapıları,
kentlilerin yaşam tarzlarını okumaya çalışmışlar ve bunun için kantitatif verilerden
yararlanmışlardır. Faroqhi (1987) de, 17.
yüzyıl Kayseri ve Ankara evlerini mekanlarına göre gruplayarak, bunları fiyatları
ve ev sahiplerine göre kantitatif analizlerle
karşılaştırmalı olarak değerlendirmiştir.
O, çalışmasında aynı zamanda bu analiz
sonuçlarına göre ev “tip”leri oluşturarak
kent tipolojisi de çıkarmaya çalışmıştır.
Tipolojik yaklaşımda da örneklenen bu
çalışmanın mevcut yapılar üzerinden
yapılan değerlendirmelerden farklı yanı,
evleri idealize etmeden, yazılı kaynakların
sunduğu çerçeveden bakıldığı kabulüyle
hareket edilmesi ve ev tiplerini, sahipleri
ve fiyatları ile karşılaştırarak farklılıklar ve
değişimleri okumaya çalışmasıdır. Nelly
Hanna’nın (1991) çalışması da, doğrudan
ev konusuna odaklanan ve Kahire’nin 17.
ve 18. yüzyıldan kalma örnekleri hala barındırması sebebiyle, evleri hem yapı, hem
belgeler üzerinden inceleyen bir çalışmadır. Yerasimos (2006) ve Tanyeli (1996, 2006)
de 16. yüzyıl İstanbul’undaki evler için bu
doğrultuda çalışmalar yapmışlardır. Ancak
İstanbul’da bu dönemi örnekleyen evler
günümüze ulaşmadığı için, onlar yalnızca
yazılı kaynakları kullanmışlar ve belgelerdeki bilgileri, kantitatif verilere dönüştürerek değerlendirmişlerdir. Dolayısıyla
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1980’li yıllardan başlayarak söz konusu
araştırmacılarla birlikte, tipolojik yaklaşımın hakim olduğu bu alana alternatif bir
yaklaşım geliştirilmiştir ve son yıllarda bu
tür çalışmalar da literatürde önemli bir yer
edinmiştir. Bunlar genellikle farklı kentlere
ve dönemlere ait yazılı kaynaklardan o
kentlerdeki evlerdeki genel eğilimlere, barınma kültürüne, lüks ve konfor anlayışlarına odaklanırlar.11 Çalışmalarda, belgelerin
türlerine göre, evlerin kent içi konumlarına, ev içi mekanlarına ve kullanım eşyalarına dair tarifler, ev sahipleri, ev fiyatları
gibi bilgilerin derlenmesi ve bu bilgilerin
kantitatif verilere dönüştürülerek, istatistiksel analizler üretilmesi söz konusudur.
Böylece, kent genelinde çok sayıda ev
üzerinden, kentteki yaygın olan ya da nadir
rastlanan durumlar ortaya konmuş olur.
Yapılan çalışmalarla ilgili verilen bu
bilgilerin ardından, sözü edilen bu yöntem
ve yaklaşımı da kritik etmekte, potansiyel
ve sınırlılıkları üzerine düşünmekte yarar
vardır. Öncelikle bu belgeler sayesinde
Osmanlı barınma kültürü, kentliler ve
yaşadıkları mahalleler, evlerin içindeki
yaşama koşulları ve konfor ile ilgili önemli
bilgiler elde edildiğini, bu malzemenin
ve kantitatif verilerin, bu konular üzerine
konuşma imkanı sunduğunu söylemek
gerekir. Öncelikle Osmanlı evlerinin
sanılanın aksine, 19. yüzyıl öncesinde hem
dönemler ve hem de bölgeler bazında çok
farklılık ve çeşitlilik barındırdığı ortaya
çıkarılmıştır. Bugüne kadar idealize edilen
evlerin, Osmanlı’nın her dönemi ve her
yeri için geçerli olmadığı artık açık bir
şekilde görülmektedir. Ancak mevcut yapıların kendi başlarına tüm kenti veya evleri
anlamaya yetmemesi (hatta ev içindeki yaşama
dair bile sınırlı kaldığı durumlar vardır) gibi, bu
malzemelerin de sınırlı kaldığını belirtmekte yarar vardır. Öncelikle, incelenen
belgelerin türlerine göre bilgiler de farklılaşır ve çeşitlilik gösterir. Osmanlı yazılı
kaynaklarının yazılış amacı mimarlığa
ilişkin veriler sunmak olmadığı için, bilgiler de yazılış amacına göre değişmektedir.
Örneğin Kadı sicilleri, mahkeme kayıtları
olması sebebiyle hukukla ilgili davaları
içerir ve her davada o davanın konusu ile
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ilişkili olarak bilgiler sunulmuştur. Davalar
mülklerle ilgiliyse -mimari yapılarla ilgili
veriler en çok bu davalarda bulunur- o
mülke dair hukuki olarak gereken, mülkün
içerdiği mekanlar, bulunduğu yer, sahibi ve
sahibinin toplumsal konumu gibi bilgiler
kayda geçer. Ancak bu davalardan mülkün
mimari ve fiziksel özellikleri, tekil olarak
yapının nasıl bir görünüme sahip olduğu,
mülkün ve mekanlarının gündelik yaşamda
nasıl kullanıldığı ve sosyal yaşam pratiklerinin neler olduğuna dair veri elde etmek
pek mümkün değildir, hatta içerdiği mekan
bileşenlerine ulaşsak bile, bunların planda
nasıl ilişkilendiği konusu bile kesin sonuçlara ulaşmamızı sağlamaz. Yani bu bilgiler
üzerinden yapının krokisi bile çoğunlukla
çıkarılamaz. Bunlar, yazılı kaynakların
verileriyle ilgili sınırlılıklara işaret etmektedir ve günümüze ulaşmış mimari yapılar
üzerinden yapılan değerlendirmelerde
olduğu gibi bunlarda da bilgi boşlukları
olacaktır. Bunların da eksiksiz yazılmış,
mimarlıkla ilişkili kesin ve mutlak bilgiler
içeren metinler gibi değerlendirilmemesi
gerekmektedir. Ancak bu durum bize, yazılı kaynakların da eksik olması nedeniyle
önemsenmemelerini değil, aksine evlerin tarihine ilişkin önemli bir potansiyel
sunduğunu, yalnızca her bir belgenin ne
belgesi olduğunun hesaba katılarak ve her
birinin sınırlılıklarının da akılda tutularak
incelenmesi gerektiğini gösterir.
Yazılı kaynaklardan elde edilen verilerle
yapılan kantitatif analizlerin sınırlılıklarına
gelince, diğer bir deyişle yöntemin bize
sundukları ve sunamayacakları üzerine de
düşünmek gerekir. Yeterli sayıda örneklem
üzerinden yapılan kantitatif değerlendirmelerle, evlere ilişkin yaygın veya seyrek
karşılaşılan durumlar değerlendirilebilmektedir. Kantitatif veriler kente, kentlilere ve
onların barınma koşullarına dair önemli
bilgiler ortaya koymaktadırlar. Örneğin,
Yerasimos (2006), 16. yüzyıl İstanbul tarihi
yarımadadaki vakıf evlerindeki kat sayısı,
oda sayısı gibi bilgileri kantitatif verilere
dönüştürerek, bunların hem kent genelinde,
hem de kentte farklı nahiyeler arasında
nasıl bir dağılım gösterdiğini tartışmıştır.
Yine Tanyeli de (2006) kent genelinde kenef,

11 Çalışmalara örnek olarak bknz. Halaç, H.
H. (2010). Kütahya Şeriye Sicil Defterlerine
Göre Domestik Kültür, Barınma Koşulları
ve Ev İç Mekanı Bileşenleri (1695- 1902)
(Yayımlanmamış Doktora Tezi) Anadolu
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat
Tarihi Anabilim Dalı, Eskişehir; Özyalvaç,
Ş. P. (2015). İstanbul Konut Mimarisinde
Lüks ve Konfor (18. Yüzyıl) (Yayımlanmamış
Doktora Tezi) Yıldız Teknik Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim
Dalı, Mimarlık Tarihi ve Kuramı Lisansüstü
Programı, İstanbul; Özkaya, H. G. (2015).
18. Yüzyılda İstanbul Evleri Mimarlık, Rant,
Konfor, Mahremiyet. İstanbul: İstanbul
Araştırmaları Enstitüsü; Halaç, H. H. (2012).
1 No’lu Şeriyye Sicil Defterine Göre 17. Yüzyıl
Sonu 18. Yüzyıl Başında Kütahya’da Konut
Tipolojisi (1695-1703). e-Journal of New
World Sciences Academy, 7(3), 1-17; Açık,
T. ve Düzenli, H. İ. (2015). XVI-XVII. Yüzyıl
İstanbul Evlerine Dair. C. Yılmaz (Ed.), M.
A. Aydın (Proje Yön.). Antik Çağ’dan XXI.
Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi içinde (c. 8, s.
244-263). İstanbul: TDV İSAM & İBB Kültür
A.Ş. Yayınları.
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matbah, kuyu gibi bileşenlerin bulunma
oranları üzerinden konfor koşullarını
değerlendirmiştir. Bu çalışmalarla, İstanbul
kentlilerinin o dönemde hangi koşullarda
yaşadığı, mekanlar üzerinden okunmaya
çalışılmış, evlerdeki barınma olanakları
hakkında bilgi üretilmiştir. Gerçekten de
kent genelinde evlerin belli sayıda örneklem grubu üzerinden birlikte söyledikleri,
kentteki belli konulardaki yoğunlaşmalar,
barınma kültürü, lüks ve konfor, farklılık
ve benzerliklere dair genel bir panorama
oluşturmak için anlamlıdır. Bunun yanında
çalışmaların bazılarında da, kantitatif verilere dayanarak evler, büyüklük, oda sayısı,
fiyatlar, sahipler gibi kriterler üzerinden
değerlendirilirken yeniden gruplandırılır ve
sınıflandırılırlar. Bu sınıflandırmalar, her
defasında farklı bir kriter esas alındığından,
farklı sonuçlar ve gruplar üretir. Sözgelimi
ev fiyatlarına göre oluşturulan ev grupları
ile oda, sofa, mutfak gibi mekanların varlığı
veya sayısına göre oluşturulan ev grupları birbirinden farklıdır ve her biri eve ve
oradaki koşullara ilişkin başka bir sonuç
üretir. Bunların karşılaştırmalı analizlerinin
de yapılması mümkündür. Örneğin mülk
sahiplerinin sosyo-ekonomik durumuyla
evlerin oda sayılarının karşılaştırılması gibi.
Kimi araştırmacılar ise, kentteki evlerin
mekanlarına ve kantitatif sonuçlara göre
bir tipoloji de oluşturmuşlardır. Ancak burada kayıtlarda geçen terimlerle ifade bulan
mekanların biçimlerini bilmenin, bunlardan bir plan çizmenin mümkün olmadığını
söylemek gerekir. Makalenin tipolojik
yaklaşımlarla ilgili değerlendirmelerinde
de değinilen, yazılı kaynaklardan edinilen
bilgiler doğrultusunda oluşturan ev tipleri,
sık karşılaşılan mekanların varlıkları
üzerinden bir sınıflandırmaya dayanır. Bu
sınıflandırmanın sonuçları da bize, evlerde
sık veya nadir karşılaşılan mekanlar üzerinden bir kent tipolojisi oluşturma şeklindedir. Evin sahipleri, fiyatları gibi verilerle
birlikte değerlendirildiğinde bu ev tipleriyle, nicel veriler üzerinden değerlendirmeler
yapılabilir. Öte yandan kantitatif veriler
üzerinden tipoloji oluşturmaya eleştirel
olarak bakmakta da yarar vardır. Öncelikle,
terminoloji konusundaki tartışmalar bile

halen yetersizliğini korumakta iken, mekan
bileşenlerinin her birinin nasıl düzenlendiği konusunu yorumlamak çok güçtür.
Yapıların cepheleri ve yapısal özelliklerine
dair de çoğunlukla veri elde edilememektedir. Dolayısıyla sınırlı veri üzerinden ve
özellikle de yeterli bir örneklem sayısına
ulaşılamıyorsa, tipoloji oluşturmak anlamlı
bir girişim olmayacaktır. Ayrıca tipoloji,
belli ortak özellikler üzerinden yapılan bir
gruplamadır. Kantitatif verilerde de benzer
bir ortaklık üzerinden hareket edilse de,
bu çalışmalardaki esas amaç ağırlıklı bir
şekilde kente, kentin farklı bölgelerindeki
dağılıma, kentte farklı toplumsal grupların
koşullarına dair çıkarımlar yapmak, genel
bir panorama ortaya koymak olacaktır. Öte
yandan benzerlikler kadar, farklılıkların da
önemi vardır ki yazılı kaynaklardan böyle
bir yaklaşımla yararlanmak da mümkündür. Evlerin benzer özellikleri olsa bile,
her evin kendi tarihselliği, kendine has bir
öyküsü, farklılıklarının da olduğuna dikkat
çekerek, kantitatif değerlendirmelerin bu
farklılıkları anlamaya yetmediğini belirtmek gerekir.
Sonuçta tüm sınıflandırma çalışmalarında
sınıflar hakkında genel bir kanıya varılsa
da, sınıfların içerisindeki örneklerin özgül
durumları, ayrıntılar görülmez hale gelir.
Diğer bir deyişle kantitatif analize bağlı
olarak yapılan değerlendirmeler kente
dair önemli verilerdir ve çıkan sonuçların
değerlendirilmesi çok anlamlıdır, ancak,
yapıları tekil olarak tüm yönleriyle görmeyi engeller. O nedenle yapıların ayrı ayrı
söylediklerine bakmak da gereklidir, bu
anlamda kantitatif verilerle yapılan kente
dair değerlendirmeler ile tekil yapıların
incelenmesi, Osmanlı evlerine farklı bakış
açıları üretmektedir ve her birinin dikkat
çektiği konular, incelenen hususlar farklılık
gösterir. Bu nedenle araştırma malzemesinin/kaynakların ve yöntemin çizdiği
sınırlamalar ve her birinin potansiyel
olarak sunabileceklerini eleştirel bir gözle
değerlendirebilmek gerekmektedir.
Sonuç
Osmanlı/Türk/Anadolu evleri incelemelerinde en yaygın olarak karşılaşılan tipolojik
yaklaşım ve yönteme dayandırılan çalışmaSayı 29, Mart 2020
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larda ağırlıklı olarak 19. yüzyıl ve sonrasına tarihlenen mevcut yapıların kullanıldığı
görülmektedir. Mimarlar tarafından bu
yapılar çoğunlukla inşai ve fiziksel özellikleri ele alınarak genelleştirilmektedir ve
bunlar üzerinden oluşturulan tipolojilerin
hem bu yüzyılın hem de öncesinin artık
var olmayan yapıları için de geçerli olduğu
varsayımıyla hareket edilmektedir. Bu varsayım da zaman ve mekan ötesi çıkarımlar
yapılmasına, yapıların tarihsel ve toplumsal özelliklerinin göz önüne alınmamasından kaynaklı olarak sürekli anakronik
sonuçlar üretilmesine neden olmaktadır.
Öte yandan malzeme olarak mevcut yapıların bundan fazlasını sunduğunu söylemek,
bu potansiyellerin daha iyi kullanılabilmesi
adına nasıl yaklaşılabileceğini de tartışmak
gerekmektedir. Öncelikle malzeme olarak
bugüne ulaşmış yapılar, aslında dönemin
yapısal bilgi üretimini görselleştiren temsillerdir. Bu anlamda bu yapıları döneminin ve bulunduğu yerin ötesinde anlamlar
yüklemeden, kendisi olarak inceleme altına
almakta yarar vardır. Tekil yapılar olarak
her birinin kendi iç dinamikleriyle – geçirdiği inşa süreci, kent içindeki konumu,
mahallesi, kullanıcılarının hayatlarına
eşlik ederken onlarla kurduğu tarihsel ve
toplumsal ilişkileri, dönüşümleri – incelenmesi çok büyük önem arz etmektedir.
Çünkü yapıların her birinin kullanıcılarıyla
birlikte ayrı tarihsellikleri ve toplumsallıkları, farklı öyküleri vardır. Bu nedenle
tekil yapılar ölçeğinde ürettikleri bilgilerin
farklılaşması ve çoğalması önemlidir. Dolayısıyla yaşayan yapıların, ölmeden önce
mekansal konfigürasyon ve inşai elemanlarıyla, malzemesiyle birlikte değerlendirilmesi, mimari temsil araçlarıyla plan, kesit,
cephe ve detay çizimlerinin çıkarılması ve
görsel malzeme olarak fotoğraflanması ve
belgelenmesi önemlidir, ancak bunun da
ötesinde yapıların inşai süreçlerinin ve bu
süreçte etkili olan aktörlerin araştırılması,
kullanıcılarının toplumsal kimlikleri, mekanları nasıl düzenlediklerine ve kullandıklarına ilişkin ipuçlarının elde edilmesi de
gereklidir. Bu bilgilere ulaşmak yalnızca
yapısal özelliklerin incelenmesi suretiyle
mümkün olamamaktadır. Bu nedenle artık
yapı incelemelerinin yanında, yapı halen
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yaşıyorsa ve yakın tarihli ise, kullanıcılarla
sözlü tarih çalışmaları yapmak, yapılara
dair farklı yazılı ve görsel kaynaklara ulaşmak, yapısal incelemeleri bu kaynaklarla
da desteklemek önemlidir. Her ne kadar
olağan kentlilerin evlerine ilişkin yazılı
bilgiye ulaşma ihtimali zayıf olsa da, yine
de evlerin bulunduğu mahalle, bölge, dönemin toplumsal yapısı ve ev sahiplerinin
toplumsal konumları, satış fiyatları, kira
bedelleri gibi bilgiler üzerinden evlere dair
ipuçları yakalanabilir.
Bugün artık var olmayan veya çok daha
erken yüzyıllara ait evlerle ilgili bilgi
toplamak ve derlemek için ise, arşivlerden
farklı bir seçenek yoktur. Bu nedenle son
yıllarda erken dönemleri incelemek için
araştırmacılar arşivlerdeki yazılı ve görsel
kaynakları kullanılmakta, bunları çözümlemeye çalışmaktadırlar. Görsel kaynaklar,
yerli ve yabancı gezginlerin gravürleri,
kent panoramaları, haritalar, minyatürler
gibi farklı temsil araçlarıdır. Bunlar, incelenen dönemdeki kentlere ilişkin, evlerin
ve diğer yapıların genel görünümleri adına
çok önemli bilgiler sunarlar. Örneğin yapıların cephe özellikleri, cephede görünen
mimari elemanlar üzerine çıkarsamalar
yapılabilir, ancak bunlar üst sınıfın saraylarını ve belli spesifik yapıları hariç tutarsak
tekil yapılar ölçeğinde çıkarsamalar değil,
olağan kentlilerin evlerine ilişkin genel
çıkarsamalar olacaktır. Yani sıradan evlere
dair bu görsellerin tekil yapılar bazında
söyleyecekleri sınırlıdır. Yazılı kaynaklarda da tekil yapı ölçeğinde spesifik bir bina
araştırması yapmak zordur, ancak yine de
mimarlar tarafından bu kaynaklar araştırıldıkça, evlere ve mekanlarına ilişkin terminoloji çözümlendikçe, anlamsal analizler
yapıldıkça makalenin önceki bölümlerinde
anlatılan sınırlılıklar aşılacak, böylece
konutlara ilişkin bilgi alanındaki boşluklar
doldurulmaya başlanacaktır. Çünkü yazılı
kaynaklar, hem tekil yapılar, hem de kent
ölçeğinde evlerin araştırılması için yüksek
potansiyeli olan kaynaklardır. Son yıllarda
artan bir ivmeyle başvurulan bu kaynaklarda evler, özellikle kent ölçeğinde barınma
konusu ile ilişkilendirilerek sayısal verilere
dönüştürülerek incelenmektedir. Osmanlı
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kentlerinin barınma meselesinin anlaşılması, kentlilerin evlerinde hangi koşullarda yaşadıklarının tespit edilmesi gibi
konularda sayısal verilerin önemli bilgiler
sunduğu ortadadır. Kantitatif analizlerden
edinilen bilgiler, Osmanlı barınma kültürü
ve yaşama koşullarına dair fikir üretme
ve yorum yapma şansı tanımaktadır, bu
anlamda kentleri ve kent içindeki olağan
kentlilerin evlerini de tanımak adına bu
çalışmalar önemli bir potansiyel barındırır.
Ancak şunu da bilmek gerekir ki, farklı
bir kaynaktan alınan benzer özellikteki
verilerle sonuçlar değişkenlik gösterecektir. Dolayısıyla kaynakların içeriklerinin
ve satır arası verilen toplumsallığa ilişkin
her türlü verinin bu çalışmalarda dikkate
alınması önemlidir. Öte yandan söz konusu
çalışmalarda istatistiki verilerle ortaya
konan konut çeşitliliğinden yola çıkıldığında, evlerin tekil olarak söylediklerine
de bakılması gerektiği ortadadır. Çünkü
sayısal verilerle kent ölçeğinde ortaya
çıkan tablolar, evlerin tekil olarak nasıl şekillendiğini söyleyemez, bunun için evlerin
kent içi konumu, ev sakinleri, mekanları ve
toplumsallığına ilişkin her türlü bilgisiyle
ayrıca da incelenmesi gerekir. Böylece
çeşitlenen konut tablosuna, farklı öyküler
ve başka çerçevelerden de bakılacaktır.
Makale, bu alanda kullanılan yaygın
yöntemlerin sınırlarının aşılması adına,
ilerleyen çalışmalar için mevcut yapıları,
fiziksel ve inşai özelliklerinin yanı sıra,
belgelerden edinilen döneme, topluma,
zihniyet yapılarına dair üretilen bilgilerle
birlikte değerlendirmeyi; yalnızca benzerlikleri üzerinden tipolojiler oluşturarak
değil, değişimi ve farklılıkları da vurgulayarak evleri tekil örnekler olarak ele almayı; benzer şekilde kantitatif yöntemle yazılı
belgelerden kente dair önemli niceliksel
veriler sunmanın yanı sıra, evlerin içeriklerine, mekânsal, görsel niteliklerine dair
tekil ölçekte incelemeler yapmayı önermektedir. Bunların yanında terminolojinin
tarihsel değişimini incelemek, terimlerin
anlamsal analizlerini yapmak; yazılı belgelerin dönemin zihniyet dünyasına ilişkin
önemli veriler içerdiğini ve mimarlığın
da bu zihniyet dünyasıyla şekillenen bir

pratik olduğunu dikkate almak, bu nedenle
evlerin hepsinin özgül koşulları olduğunu düşünerek, onları genelleştirmeden,
idealize etmeden bulguları tartışmak da
araştırma malzemelerinin potansiyellerini
daha iyi değerlendirmeyi sağlayacaktır.
Dikkat edilirse bu öneriler, farklı bakışların ve önerilerin çoğulluğunun anlamlı
olduğuna vurgu yapmaktadır, çünkü her
araştırma malzemesi ve yöntemi belli bir
çerçeveden bakmaya izin verir, bu nedenle,
büyük tabloyu gösterecek tek bir malzeme ve yöntem yoktur. O nedenle makale,
tüm dönemlerdeki ve tüm kentlerdeki
konutları anlamaya yarayacak bir malzeme
ve yöntem arayışında olmanın anlamsız
ve alanı daraltan bir çaba olduğuna, öte
yandan araştırma malzemeleri ve yöntemlerin çeşitlenmesi ve çoğullaşmasına izin
vermenin, farklı bakışlarla ve çerçevelerle
bakmanın önemine dikkat çekmek istemektedir.
Sonuç olarak her araştırma malzemesinin
ve yönteminin sınırlılıkları, zorlukları
olacaktır ve ürettikleri bilgiler de farklılaşacaktır. Her birinin çerçeveledikleri
manzaradan konu hakkında yeni değerlendirmeler yapılacaktır. O nedenle, öncelikle
bu çerçeveyi anlamak, sunulan olanakları,
potansiyelleri ve sınırlılıkları tespit etmek
ve farklı yöntem ve yaklaşımlarla elde
edilen sonuçları tartışmak, eleştirmek
gerekir. Kent dokusunun yoğunluğu, kent
sakinlerinin sosyo-ekonomik durumları ve
etno-dinsel kökenleri, evlerin satış ve kira
fiyatları ve evlerde bulunan mekanların
adları gibi yapıların fiziksel niteliğinden
çok toplumsallığına ilişkin bilgiler elde
edilebilen yazılı kaynakların söyledikleri
de mevcut yapılarınki kadar önemlidir
ve her biri, geçmişe dair farklı anlatılar
üretir. O nedenle, farklı yöntem ve bakış
açılarıyla elde edilen verileri ve sonuçları
çoğaltmak önemlidir, üretilenleri çoğaltmadan tartışmak mümkün olamamaktadır.
Diğer bir deyişle, yazılı kaynakların, kente
dair söz söylemek için verimli bir malzeme
sunmasına rağmen, mevcut yapı örneklerindeki gibi plan ve cephe özelliklerine
dair görselleştirmenin yapılabileceği bir
malzeme olmadığını bilmek, bu bağlamda
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görselleştirmeye de katkı sunacak minyatür, gravürler gibi farklı ve yeni malzeme ve verilerle bu alandaki çalışmaları
desteklemek ve birlikte tartışmak, seyahatnameler, sefaretnameler, geç dönemlere ait
mektuplar, günlükler gibi farklı kimselerin
mekanlara ilişkin deneyimleriyle sonuçları
sürekli çoğaltmak, evleri tek bir yöntem ve
yaklaşımla anlamanın olanaksızlığının farkında olmak önemlidir. Tarihsel çalışmalarda kullanılan her yöntemin sınırlılıkları
üzerine düşünmek ve bunların neler olduğunu tartışmak, bununla da yetinmeyip,
farklı yaklaşım ve yöntemleri de denemek,
alana dair üretimleri artırmak gereklidir.
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Öz
Mimaride günışığı etkinliği mekânsal
kaliteyi arttıran ve insanın doğa ile
bütünleşmesini sağlayan önemli bir
mekânsal tasarım girdisidir. Sürdürülebilirlik
kavramı ile birlikte mekânsal konfor
şartlarının daha fazla iyileştirilmesi
tasarımcılardan daha fazla talep edilmeye
başlanmıştır. Enerji etkinliğinin de tasarımda
daha fazla konuşuluyor olması, bu konuların
tasarımcılar için tasarım evresinin daha
erken evrelerinde düşünülme ihtiyacını
doğurmuştur.
Çalışma tasarımcılar için günışığı bazlı bir
destek modelini oluşturmayı
amaçlamaktadır. Model kapsamında
günışığına bağlı tasarın değişkenleri ile
günışığı tasarım kriterleri ilişkilendirilmekte
olası sorunlara çözüm önerileri için temel
rehber oluşturulmaktadır.
Bu nedenle çalışmada günışığı faktörleri
tasarımcı için rol gösterici ve sistematik
biçimde ele alınarak detaylıca
açıklanmaktadır. Böylece mimari tasarımda
mimarların bu faktörleri daha erken tasarım
evresinde kullanmaları ve içselleştirmeleri
hedeflenmektedir.
Oluşturulan model tasarımcının farklı önem
derecelerinde bakabildiğini kabul ederek
destek sistemini oluşturmaktadır ve adım
adım tasarımcının yanında olarak günışığı
konusunda tecrübeli tasarımcıların davranış
ve çözüm modelini ortaya koymaktadır.
Model kapsamında farklı işlevlerin günışığı
gereklilikleri de değerlendirilmekte ve
sonuçta amaca yönelik aktif günışığı
tasarımı çözümü için tasarımcıya yardımcı
olacak bir sistem oluşturulmaktadır.
Çalışmanın sınanması bölümünde ise bir
okul yapısı seçilerek modelin çalışması
sınanmakta olası sorunların çözümleri model
tarafından oluşturulmaktadır.
Abstract
Daylight activity in architecture is an
important design input that increases the
spatial quality and enables the integration of
human with nature. With the concept of
sustainability, further improvement of spatial
comfort conditions has started to be
demanded increasingly from designers.
The fact that energy efficiency is also
discussed more in design has led to the need
for designers to consider these issues earlier
in the design phase.
The study aims to create a daylight based
support model for designers. Within the
scope of the model, daylight design variables
and daylight design criteria are correlated
and basic guidance is provided for solutions
to possible problems.
For this reason, daylight factors are
explained in detail in a systematic way.
Thus, it is aimed for architects to use these
factors in the early design phase and
internalize them in architectural design.
The model created constitutes the support
system by accepting that the designer can
look at different degrees of importance and
support by the designer at every stage of the
design.
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1. Giriş
Günışığı, tasarımda yeni bir kavram değildir. Gün ışığının bir tasarım ilkesi olarak
mimaride kullanımı, antik Roma dönemine
kadar uzanmaktadır (Erel, 2004). Dönemin
yapılarında, duvar açıklıklarından ışığın iç
hacme alınması ilkesinin esas alındığı, bina
konumlandırmalarının gün ışığı değerlendirmesine göre belirlendiği bilinmektedir.
Mekânlar elektrik ile aydınlatılmadan
önce, mekân ile günışığı ilişkisi mimarlar
için büyük bir önem teşkil etmiştir. Günışığının, 1970’lerde yaşanan petrol ve enerji
sıkıntısıyla yeniden önemi anlaşılmış, bu
konuda bilimsel çalışmalar yapılmış, enerji
sorununun devam etmesi sebebiyle de
halen üzerinde çalışılan önemli bir konu
haline gelmiştir.
Günışığı mekânsal kaliteyi arttıran ve
insanın doğa ile bütünleşmesini sağlayan
önemli bir mekânsal tasarım girdisidir. Son
yıllarda sıkça konuşulan sürdürülebilirlik
kavramı ile birlikte mekânsal konfor şartlarının daha fazla iyileştirilmesi tasarımcılardan daha çok talep edilmeye başlanmıştır.
Enerji etkinliğinin de tasarımda daha fazla
konuşuluyor olması, tasarımcıları bu konuları tasarım evresinin daha erken safhalarında düşünmeye yönlendirmiştir. Günışığının
etkin kullanımının yararları iki ana grupta
toplanabilir (IESNA, 2005; ASHRAE, 2001).

Enerji kazanımı ve ısısal yükte azalma:
Ticari yapıların enerji tüketiminin yaklaşık %30’u aydınlatma enerjisi olarak
kullanılmaktadır. Bu nedenle günışığı ile
aydınlatmanın oranı arttıkça, elektrik ile
aydınlatma maliyetleri ve enerji giderleri
düşmektedir (S. Hayter, Torcellini, 1999).
İnsan konforu, üretkenlik ve sağlık: Günışığının insan performansını yükselttiği
kanıtlanmış bir gerçektir. Örneğin okullarda doğal aydınlatmanın etkinliği arttıkça
deneysel sonuçların da iyileştiği görülmektedir. Ticari mekânlarda günışığı, satışları
arttırmakta, konutlarda günışığına sürekli
maruz kalan mekânlarda insanlar daha
rahat uyumakta, hastanelerde pencereye
yakın olan hastalarda uzak olanlara göre
iyileşme oranı artmaktadır (Garris, 2004).
Günışığı, mimari tasarım içerisinde çok
farklı boyutlarda karşımıza çıkmaktadır. Diğer fiziksel çevre konuları ile direkt ilişkili
bir konu olması sebebiyle üzerinde oldukça
fazla çalışılan disiplinler arası bir konudur.
Bunu Le Corbusier’in doğal ışık ve mimarlık ilişkisini vurguladığı Resim 1’deki
çizimlerinde ve şu sözünde görebiliriz; “Mimarlık ışıkta bir araya getirilmiş kütlelerin
ustaca, doğru ve muhteşem oyunudur”.
Günışığı, fiziksel çevre ve iklimsel faktörler mimari tasarım için önemli verileri
Sayı 29, Mart 2020

53

Ümit Arpacıoğlu, Cemal İrfan Çalışkan, Bahar Şahin, Nazlı Ödevci

oluştururlar. Tasarımda bu derece önemli
payı olan ve mekânda yaşam kalitesini
arttıran fiziksel çevre faktörleri, tasarım
evresinde öncelikle düşünülen, ancak bir
o kadar da yönetilmesi zor bir konudur.
Günışığının tasarımda etkin kullanılması
elbette ki diğer fiziksel çevre değerleri ile
birlikte düşünüldüğünde mümkün olmaktadır. Fakat günümüzde tasarlanan mekânlarda, günışığı faktörleri tasarım girdisi olarak
yeterince tasarım sürecine dâhil olamamaktadır. Bu da toplam kalitenin düşmesine
yol açarak, ciddi maddi kayıplara, iş gücü
ve motivasyon kayıplarına neden olmakta
ve verimliliği azaltmaktadır. Tecrübeli
mimarlar tasarım süreçlerinde deneyimlerini kullanarak mekân kalitesini yükseltmeye
ve sonuç ürün için gereklilikleri sağlamaya
çalışmaktadırlar. Bu nedenle mimarların,
özelikle erken tasarım evresinde, tasarımın
fiziksel çevre değerleri açısından kalitesinin sağlanması için oldukça fazla bilgi
birikimine ihtiyaçları vardır.
Tasarım ve yapım sürecinde fiziksel çevre
değerleri, günümüzde yapım aşamasına
yakın değerlendirilmektedir. Ne yazık ki bu
aşamada tasarımcılar tarafından yalnızca
gerekliliklerin yerine getirilmesi ile süreç
sonuçlanmaktadır. Problemin çözümü, fiziksel çevre değerlerinin tasarım sürecine erken
dönemde katılarak, mimarlar için çözüm
alternatifleri oluşturulmasında aranmalıdır.
Modernizm manifestosu mimaride,
yaygınlaşan cam –çelik, cam-betonarme
kullanımı ile ışık cephe tasarımın temel
yaklaşımlarından biri olmuş, beraberinde
günışığının bina içine alınmasını kolaylaştırmıştır (Uzun, 2019).
Dünya üzerinde teknik konuları içselleştirmiş mimarların başarılı oldukça fazla
örneğini bulmak mümkündür. Le Corbusier modern mimarlık örnekleri yaratırken
tasarım girdilerinden en önemlilerinden
biridir günışığı ve ülkemizde Altuğ-Behruz
Çinici’nin Artur Sitesi örneği 1969 yılında
fiziksel ve sosyal sürüdürülebilirlik ilkelerine uygun biçimde tasarlanmış yapıların
sözü edilen bağlamda öncü bir rol üstlendiği söylenebilir (Postalci & Atay, 2019).
Tasarım süreci düşünüldüğünde, süreç
devam ettikçe tasarımın değişebilirliği
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azalmakta iken, her değişim kararına karşı
oluşan maliyetin ve alınan değişim kararını
gerçekleştirme süresinin de arttığı söylenebilir. Bu nedenle hazırlanan çalışmada, erken tasarım evresinde, günışığı değerlerini
tasarım sürecine dâhil edecek bir yöntemin
oluşturulmasıyla maliyet ve zamandan
tasarruf sağlanacağı ve bütünleşik mekân
kalitesinin de arttırılacağı öngörülmüştür.
Günışığı ve fiziksel çevre değerlerinin
proje sürecine erken tasarım evresinde,
konsept aşamasında katılması projenin
bütüncül kalitesini yükseltmekte, zamandan kazanç sağlamakta, proje maliyetlerini
azaltmaktadır. Bu bütünleşik yaklaşım
kalitenin yükselmesine yardımcı olurken,
tasarım sürecinin ileriki aşamalarında farklı sorunların çıkmasını da engellemektedir.
2.

The model presents the behaviour and
solution model of designers experienced in
daylight.
The daylight requirements of different
functions are also evaluated within the scope
of the model and as a result a system is
created to assist the designer for the purpose
of active daylight design solution.
In the testing section of the study, a school
structure is selected and the study of the
model is tested and the possible problems
are solved by the model.
Anahtar Kelimeler: Günışığı, Mimari
Tasarım, Fiziksel Çevre, Tasarım Destek
Modeli, Sürdürülebilirlik
Keywords: Daylight, Architectural Design,
Environment, Design Support Model,
Sustainability

Mimari Tasarımda Günışığı Kriterleri

Bu bölümde, tasarımı etkileyen günışığı
faktörleri açıklanacak ve ilerideki bölümlerde tasarım kriterleri olarak kullanılacaktır. Bu faktörler konuda uzman
olmayan tasarımcıya destek oluşturacak
bilgi birikimi ve sistematiğini oluşturmak
için yapılandırılmıştır. Bazı kriterlerin
konunun uzmanları tarafından ele alış ve
hesaplanma yöntemleri daha detaylı bilgi
hesaplama gerektiğinden, bu kriterler
olabildiğince konunun uzmanı olmayan
birisinin de uygulayabileceği kapsamda
ele alınmaya çalışılmıştır. Bir aydınlatma
danışmanının hesaplama ve uygulama için
kullandığı hesap yöntemleri ve yazılımlar
bu sistemden oldukça karmaşık ve yoğun
Resim: 1
Le Corbusier’ in güneş ve hava konulu popüler skeçleri (Antoniou & Dimopoulos, 2018).
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Resim: 2
Işık şiddeti, uzaklık ve aydınlık düzeyi
arasındaki ilişki (Şahin, 2012).
Resim: 3
Deney odasında katılımcı üzerinde ve
masada görülen, Eh-yatay aydınlık düzeyi,
Ev-düşey aydınlık düzeyi (Gornicka, 2008).

bilgi gerektirmektedir. Çalışmanın amacı,
konu için bir destek sistemi oluşturarak tasarımda farkındalık yaratmak ve bütünleşik
kalitenin artmasını sağlamaktır.
2.1 Günışığı Aydınlık Düzeyi Faktörü
Bir yüzeyde, birim alana düşen ışık akısının,
yüzeyin alanına bölümü “Aydınlık Düzeyi
(E; lm/m2) “olarak tanımlanır (Kayakuş, 2018).
Simgesi ‘E’, birimi lx’ tür. Aşağıdaki formülle hesaplanır (Şahin, 2012).
E (Aydınlık Düzeyi) = Φ (Işık Akısı) / A (Alan)
Belirli bir yüzeye düşen ışık şiddeti
değişmediğinde, o yüzey alanında bulunan aydınlık düzeyi de değişmemektedir.
Ancak, ışığın doğrusal yapısı, yapı içindeki
dağılımı, tayfsal yapısı değişebilmektedir.
Bununla birlikte ışık şiddeti aynı kaldığı
halde mesafeye bağlı olarak aydınlık düzeyi değeri azalmaktadır (Resim 2) (Şahin, 2012).
Aydınlık düzeyi değeri denildiğinde, genel-

likle yatay çalışma düzlemindeki aydınlık
düzeyi değerleri akla gelmektedir. Ancak
mekânın işlevine göre bu değişiklik göstermektedir. Yatay aydınlık düzeyi, çoğunlukla masa, çalışma yüzeyi ya da döşemede
ölçülmektedir. Düşey aydınlık düzeyi ise
beyaz tahta, duvarlar, tablolar, kullanıcının
yüzü gibi düşey yüzeylere düşen ışık miktarını ifade etmektedir (Resim 3) (Şahin, 2012).
Günışığının aydınlatma etkisi, yapay
aydınlatmaya göre insanların daha fazla
dikkatini çekmekte, memnuniyetin artmasıyla birlikte daha çok tercih edilmesine
neden olmaktadır. Bina sakinlerinin tercih
ettiği aydınlık düzeyleri, kişinin ışığa karşı
hassasiyetine, uyku düzenine, yaşına,
konfor algısına, görme kapasitesine,
yapılan eylemin çeşidine göre farklılıklar
gösterebilmektedir. Tasarımda günışığı
aydınlık düzeyi en öncelikli değerlendirilmesi gereken faktördür. Görsel konfor
için tercih edilen yüksek aydınlık düzeyleri, mekanda daha iyi görsel performans
sağlayabilmekle beraber, konforsuzluğa da
sebep olabilmektedir (Arpacıoğlu, 2012).
ABD’nin, aydınlatma konusunda tanınmış
teknik ve eğitim otoritesi olan IES (Illuminating Engineering Society) standartlarına göre
kullanıcıların yaş ortalamalarına bağlı
olarak ofis binalarında 300 lx ile 500 lx
arasında değişen aydınlık düzeyi değerleri öngörülmektedir. 55 yaşın üstünde
kullanıcılar için 500 lx olarak belirlenen
aydınlık düzeyi değeri, 55 yaşın altındaki
kullanıcılar için 300 lx olarak belirlenmiştir (Arpacıoğlu, 2010).
Türk Standartları Enstitüsü’nün 2013 yılında yayınladığı TS EN 12464-1 nolu standardında; iş alanı ile çevreleme alanındaki
aydınlatma düzeyinin ve dağılımının görsel
bir işin çabuk, güvenli ve rahatça algılanıp
sürdürebilmesinde büyük bir etkiye sahip
olduğu ifade edilmektedir (Türk Standartları
Enstitüsü, 2013). Standardın 5.3. maddesinde,
iç kısımların (alanların), işlerin ve faaliyetlerin aydınlatma özellikleri çizelgeler
halinde verilmekte olup bu çizelgelerdeki
verilere göre Tasarım Destek Modeli’nde
belirlenen bazı işlevlere ait sürdürülen aydınlatma yoğunluğu ( m) değerleri Tablo
1’de gösterilmektedir.
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m (lx)

İÇ KISIM, İŞ VEYA FAALİYET TİPİ

Sınıflar, özel ders odaları

300

Akşam dersleri ve yetişkin
eğitim için sınıflar

500

Konferans salonu

500

Sanat okullarındaki sanat odaları

750

Teknik çizim odaları

750

Uygulama odaları ve
laboratuvarlar

500

El işi odaları

500

Eğitim odaları

500

Müzik prova odaları

300

Bilgisayar uygulama odaları
(menülerle çalıştırılan)

300

Dil laboratuvarı

300

Hazırlık odaları ve atölyeleri

500

Spor odaları, jimnastik salonları,
yüzme havuzları (genel
kullanım)

300

Dosyalama, kopyalama, vb.

300

Yazma, elektronik yazma,
okuma, veri işleme

500

Teknik çizim

750

Elektronik iş yerleri,deney
yapma,ayarlama

CAD iş istasyonları

500

Aşağıda verilenler için çalışma yerleri
ve bölgeleri:
-bira fabrikaları, maltlama zemini,
-yıkama, fıçı doldurma, temizleme,
eleme, soyma için,
-reçel ve çikolata fabrikalarında
pişirme,
-şeker fabrikalarındaki çalışma yerleri
ve bölgeleri,
-çiğ tütünün kurutulması ve
mayalanması için, mayalama kabini

Sergiler, ışığa duyarlı olmayan

Aydınlatma
gösterge özellikleri
ile belirlenir.

Işığa duyarlı sergiler

1.Aydınlatma
gösterge özellikleri
ile belirlenir.
2.Zarar veren
radyasyona karşı
koruma çok
önemlidir.

Oturma alanı – muhafaza etme,
temizleme
Sahne alanı - donatım

ENDÜSTRİYEL
FAALİYETLER
VE
ZANAATLAR
(Çimento,
çimento ürünleri,
beton, tuğlalar)

ENDÜSTRİYEL
FAALİYETLER
VE
ZANAATLAR
(Elektrik ve
elektronik
sanayi)

ENDÜSTRİYEL
FAALİYETLER
VE
ZANAATLAR
(Gıda maddeleri
ve lüks gıda
sanayi)

m (lx)

Kurutma

50

Malzemelerin hazırlanması; fırınlama
ve karıştırıcılar ile ilgili çalışma

200

Genel makine işi

300

Kaba kalıplar

300

Kablo ve tel imalatı

300

Sargı:
-büyük bobinler
-orta boy bobinler
-küçük bobinler

300
500
750

Bobinin emprenye edilmesi

300

Galvanizleme

300

Montaj işi:
-Büyük transformatörler gibi kaba işler
-Anahtarlama kabloları gibi orta işler
-Telefonlar gibi ince işler
-Ölçü aletleri gibi hassas işler

300
500
750
1000

1500

200

Ürünlerin sınıflandırılması ve
yıkanması, öğütme, karıştırma,
paketleme

300

Mezbahalar, kasaplar, mandıralar,
mandıralar ve değirmenler, çalışma
alanları ve kritik bölgeler, şeker
rafinerilerindeki filtreleme zemini

500

200

Meyve ve sebzelerin kesilmesi ve
ayıklanması

300

300

Mezelerin imalatı, mutfak işi, puro ve
sigaraların imalatı

500
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İÇ KISIM, İŞ VEYA FAALİYET TİPİ
RESTORANLAR

m (lx)

Restoran, yemek odası, etkinlik
odası

Aydınlatma
uygun atmosferi
oluşturmak için
tasarlanmalıdır.

Self servis restoran

200

Büfe

300

KÜTÜPHANELER

Okuma alanı

500

SAĞLIK HİZM.
TESİSLERİ (Genel
kullanım için odalar)

Bekleme odaları

200

İÇ KISIM, İŞ VEYA FAALİYET TİPİ
Cam ve şişelerin muayenesi,
üretim kontrolü, tıraşlaması,
sınıflandırılması, dekorasyonu

m (lx)
500

ENDÜSTRİYEL
FAALİYETLER
VE
ZANAATLAR
(Gıda maddeleri
ve lüks gıda
sanayi)

Dinlenme odaları

200

Laboratuvarlar

500

Günlük odalar

200

Renk muayenesi

1000

Tablo: 1 (devamı)
TS EN 12464-1 standardına göre iç kısımların,
işlerin ve faaliyetlerin aydınlatma özellikleri(Türk Standartları Enstitüsü, 2013).

Bu değerler, yatay, dikey veya eğik olabilen iş alanı üzerindeki sürdürülen aydınlatma düzeyleridir ve normal görsel koşullar
için geçerli olup aşağıdaki faktörleri göz
önünde bulundurur (Türk Standartları Enstitüsü,
2013):
-

Görsel rahat ve iyi hissetme duygusu
gibi psikolojik-fizyolojik bakış açıları

-

Görsel işler için kurallar

-

Görsel ergonomi

-

Uygulamayla ilgili tecrübe

-

Fonksiyonel güvenliğe katkı

-

Ekonomi

Görsel koşulların normal varsayımlardan
farklı olduğu durumlarda, aydınlatma
yoğunluğu değeri, aydınlatma yoğunlukları
ölçeğindeki en az bir adım ile ayarlanabilir
(Türk Standartları Enstitüsü, 2013).
2.2 Günışığı Faktörü (DF)
Günışığı faktörünün ilk olarak, Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE-Commission
Internationale de L’éclairage) tarafından 1955
yılında gerçekleştirilen Zürih kongresinde kabul gördüğü bilinmektedir. Yapılan
tanımlamaya göre günışığı faktörü, gökten
gelen ışığın, yatay düzlem üzerinde oluşturduğu aydınlık düzeyine oranını gösteren
değer olarak ifade edilmektedir (Arpacıoğlu,
2012).
Günışığı, doğrudan güneşten gelen ışık ve
yaygın gök ışığından oluşmaktadır (Hülya,
2008). Zamana göre değişiklik gösteren
doğal aydınlatma tasarım faktörü olarak
önem taşımaktadır (Kutlu, 2019). Günışığı-

nın, iç mekânların düzenlenmesinde, insan
davranışları üzerinde etkileri ispatlanmış
bir faktör olarak birçok araştırmaya konu
olduğu bilinmektedir (Agency & Programme,
2000). Fizyolojik ve psikolojik yönleri ile
insanı etkileyen günışığı faktörü, aynı
zamanda enerji tasarrufu sağlamaya olanak
sağlayan doğal bir unsur olarak, iç mekânda konfor koşullarının oluşmasında etkili
olan tasarımın en önemli girdilerinden
biri olarak kabul edilmektedir (Kutlu, 2019).
Yapıda günışığı faktörü esas alınarak
tasarlanmış bir pencere, enerji tüketimini
önemli oranda azaltabilmektedir. Binada
genel enerji tüketiminde, toplamın %15
ve %30’luk payının aydınlatma kaynaklı
olduğu bilinmektedir (Acosta, Munoz, Campano
Laborda, & Navarro, 2014). Bu bağlamda,
yapıda sürdürülebilirlik kavramının, günışığı faktörü ve parametreleri ile doğrudan
ilişkili olduğu ifade edilebilir.
Günışığı tasarım stratejileri, yapının bulunduğu diğer binalar ile olan pozisyon ve
şartlar da dikkate alınarak belirlenen doğal
ışığın varlığına bağlıdır (Agency & Programme,
2000). Mevsim ile ilgili iklimsel değişiklikler de günışığı stratejisinde önemli bir
faktörü oluşturur.
Yapıda pencere ölçüsü, pencere formu ve
oda ölçüleri, gün ışığını etkileyen temel
üç faktör olarak sayılabilir (Vaisi & Kharvari,
2019). Bu faktörlerden birincisi olan, cephede pencere ölçüsünün belirlenmesinde ise
temel üç faktörün doğrudan etkili olduğu
bilinmektedir (Athanassios Tzempelikos & Athienitis, 2007). Bunlardan birincisi, mekâna gün
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ışığının alınmasıdır ki; yeterli ölçülerde
tasarlanan pencere, gün ışığının iç mekâna
alınmasında doğrudan etkili iken, gereğinden büyük ölçülerde tasarlanan pencerenin
özellikle güneye bakan cephelerde kamaşma sorunları yaratabileceği ifade edilebilir.
Tzempelikos, pencere ölçüsü belirlenmesinde etkin diğer faktörleri, aydınlatma,
ısıtma ve soğutma amaçlı olarak kullanılan
enerjinin azaltılması olarak ifade etmektedir (Athanassios Tzempelikos & Athienitis, 2007).
Binalardaki enerji tasarrufu konusunda
Avrupa Birliği’nin EN 15193 (Energy Performance of Buildings’ Energy Requirements, 2007)

standardı, aydınlatma sistemlerini binanın
enerji performans değerlendirmesi için
uygun bir unsur olarak görmesi, günışığını
yapı tasarımlarında daha önemli bir faktör
durumuna getirmiştir (Bellia, Cesarano, Iuliano,
& Spada, 2008).
Günışığı Faktörünün; “Gök”, “Dış Yansımış”, “İç Yansımış” olmak üzere üç
bileşenden oluştuğu bilinmektedir. Gök
bileşeni, sky component olarak da ifade
edilen, gökten dolaysız olarak içeri giren
ve gözlem noktasına ulaşan günışığını
ifade etmektedir. “Externally reflected
component” olarak literatüre geçen dış
yansımış bileşen, gökten gelen ışığın dış
yüzeylerdeki engeller üzerinden yansıyarak
gözlem noktasına ulaşması olarak tanımlanmaktadır. Bina içerisindeki gözlem
noktasına, binayı çevreleyen diğer yapılar,
zemin kaplamaları, saydam yüzeylerden
yansıyan ışık bu kapsamda ele alınmaktadır. Pencereyi geçen gün ışığının, iç
yüzeylerde yansıyarak gözlem noktasına
ulaşması ise, iç yansımış bileşen (internally
reflected component) olarak ifade edilmektedir
(Resim 4) (Arpacıoğlu, 2010).
Günışığı konusunda yapılmış bilimsel araştırmalara bakıldığında, bazı ülkelerin belirli mekânlar için sınır değerler belirledikleri görülmektedir. Yapıda cephenin ışık
performansı olarak ifade edebileceğimiz
günışığı faktörü, dış ve iç mekân arasındaki doğal ışık oranı olarak açıklanabilir.
Bu oranda %2 altı ve %5 üstü değerlerinin
genel anlamda memnuniyetsizlik sınırını
oluşturdukları ifade edilebilir. %2 altı
değer, yetersiz günışığını; %5 üstü değer,
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kamaşma sınırını ifade etmektedir. Mimari
form ve tasarım stratejilerinin belirlenmesinde günışığı limitlerine uyumluluk; yapının enerji, konfor, insanın fizyolojisi ve
psikolojisi gibi birçok alana uygun mimari
özellikler taşımasına yardımcı olacağı gibi,
yapının estetik görünüm ve başarısına da
katkı sağlayacaktır (Taşoluk, 2014).
2.3 Günışığı Kamaşma Faktörü
Kamaşma uygun olmayan bir parlaklık
dağılımından kaynaklanan, görsel performansı, ayrıntıları ve nesneleri tanımlama
yeteneğini düşüren, görme duyusunda kısmi rahatsızlığa neden olabilen özel durum
olarak tanımlanmaktadır (Bellia et al., 2008).
Günışığı Kamaşma Faktörü, günışığı ile
doğrudan bağlantılı bir faktördür. Doğrudan güneş ışığı ve iç, dış yüzeylerden gelen
ikincil yansıma ile ilişkilidir. Özellikle
kullanıcının mekânı, yer değiştirmeden
kullandığı, ofis, okul, fabrika gibi yapılarda önem taşımaktadır. İnsan üzerindeki
etkisi kapsamında; psikolojik (discomfort
glare), fizyolojik (disability glare), köreltici
kamaşma (blinding glare) olmak üzere üç
grupta incelenebilir (Kılıç, 1994). Bu üç grup,
oluşma durumlarına göre kendi içlerinde,
dolaysız kamaşma (direct glare) ve yansıma
kamaşması (reflected glare) olarak ele alınmaktadır (Bellia et al., 2008).
Kamaşmanın oluşmasındaki etkenler,
günümüzde halen tam olarak bilinmemekle birlikte (Pierson, Wienold, & Bodart, 2017);
literatürde karşılaştığımız bazı etkenleri şu
şekilde sıralayabiliriz (Kılıç, 1994):
- Kaynağın büyüklüğü ve ışıklılığı
- İlgili doğrultudaki ışık yeğinliği

Resim: 4
Günışığı Faktörü (Daylight Factor DF)
bileşenleri(Arpacıoğlu, 2010).
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-

Kaynağın görme alanındaki konumu

-

Ortamın genel ışıklılığı

-

Görsel işlevin süresi

Kamaşma oluşmasındaki etkenlerin, aydınlatma ile ilgili, şartlar ile ilgili ve konu ile
ilgili olmak üzere üç ana grupta ele alındığı
görülmektedir. Yapılan bu çalışmada daha
önceki araştırmalar üzerinden belirlenen
faktörler; kesin, muhtemel, kesin olmayan
gibi etki olasılıkları ile değerlendirilmiştir (Pierson et al., 2017). Bu değerlendirme
başlıkları arasında; parlama kaynağının
parlaklığı, adaptasyon seviyesi, kontrast
etkisi, gözlemci tarafından görülen parlama
kaynağının boyutu gibi faktörler kesin etki
sınıfında; görüş açısı, günlük zaman dilimi,
görev zorluğu, önceki aydınlık ortam gibi
faktörler muhtemel etki sınıfında; duygusal durum, kafein alımı, yiyecek alımı,
yorgunluk gibi faktörler kesin olmayan etki
sınıfında değerlendirilmiştir.
Kamaşma konusunda yapılan araştırmalarda, sonuçlar arası analitik değerlendirme
ve rahatsızlık derecesi, çeşitli modeller ile
açıklanmakla birlikte, evrensel bir metottan bahsetmek mümkün görülmemektedir.
Kamaşma öngörüsüne yönelik kullanılmakta olan modeller Günışığı Kamaşma
Endeksi (DGI - Daylight Glare Index) veya Gün
Işığı Parlama Olasılığı (DGP - Daylight Glare
Probability) isimleri ile ifade edilmektedir
(Pierson et al., 2017). Bina içinde belirlenen
bir gözlem noktasındaki kamaşma durumunu ölçmek üzere, DGP ve DGI dışında
bazı günışığı kamaşma tahmin modelleri
de kullanılmıştır. Diğer tahmin modelleri,
BGI (British Glare Index), CGI (CIE Glare Index),
UGR (CIE Unified Glare Rating) isimleri ile
bilinmektedir. Bu tahmin modellerinden
DGI, UGR ve DGP’nin en yoğun kullanılan modeller olduğu ifade edilebilir (Hamedani et al., 2019).
Tablo: 2
Kamaşma etkisi matematiksel fonksiyonu ve
dört temel değişken(Hamedani et al., 2019).

Türk Standartları Enstitüsü’nün 2013 yılında yayınladığı, EN 12464-1 (2002) standardı
üzerinden hazırlanan, TS EN 12464-1 nolu
standart, rahatsız edici kamaşma yöntemi
olarak CIE Birleşik Göz Kamaşması Değeri (UGR) tahmin modelini temel almakla
birlikte, bu konuda standart bir yöntemin
olmadığına da vurgu yapar (Türk Standartları
Enstitüsü, 2013) Tahmin yöntemleri konusunda yaptığımız literatür araştırmasında, bu
yöntemlerin, yüksek parlama kamaşmaları
tahmini noktasında yetersiz kaldıklarını
ifade eden bazı değerlendirmelere de rastlanmıştır (Suk & Schiler, 2012).
Bu tahmin modellerinin, temel olarak
dört fotometrik değer odaklı çalıştığı
bilinmektedir (Tablo 2). Kamaşma etkisi ile
ilgili yapılan fiziksel ölçümler ve algılanan parlama arasındaki ilişkiyi, bu dört
temel değişken üzerinden tanımlayan bir
matematiksel fonksiyon da türetilmiştir
(Hamedani et al., 2019). Pierson, Wienold ve
Bodart, kamaşma tahmini üzerine yazdıkları makalede (Pierson, Wienold, & Bodart,
2018), kamaşmayı etkileyen bu dört temel
matematiksel değerin ilk olarak 2015 yılı
yapılan bir çalışmada (Khanie, Wienold, &
Andersen, 2015) tanımlandığını ifade eder.
2.4 Günışığı Aydınlanma Oranı Faktörü
Günışığı Etkinliği (DAR - Daylight Availability
Ratio) analiz yapılan mekân için öngörülen
aydınlık düzeyi seviyesinin o mekân için
yeterlilik oranını vermektedir. Mekân
işlevine uygun saat aralıkları diliminde, yıl
içerisinde bahar aylarında, yaz aylarında ve
kış aylarında analiz yapılarak günışığı etkinliği belirlenir. DAR, aydınlatma enerjisi
ve görsel konfor ile yakın ilişkili ve yılın
farklı zaman dilimlerinde farklılık gösteren
bir parametredir (Athanasios Tzempelikos, 2005).
DAR hesaplamaları tüm yılı kapsayan
akademik çalışmalarda kullanılan ve literatürde diğer faktörlere göre görece daha az
karşılaşılan fakat önemli bir değerlendirme
kriteridir. Fakat tasarımcıların bu uzman
hesaplamaları tüm yıl için yapmaları bir
akademik çalışmayı gerektireceğinden,
oluşturulan modelde DAR’ın, yılın en az
dış aydınlığa sahip olduğu kabul edilen 21
Aralık günü, kapalı hava şartlarında hesaplanmasının ve mekânsal yeterliliğe baSayı 29, Mart 2020
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kılmasının tasarımcıya daha hızlı ve pratik
bilgi üreteceği kabul edilmiştir. Bu nedenle
kriterin ismi de literatürde karışıklığa neden olmamak için “Günışığı Aydınlanma
Oranı” olarak belirlenmiştir.
Biraz daha açıklamak gerekirse, Aydınlık
Düzeyi ve Günışığı Faktörü (DF) ölçümlerinde mekânın ortalama değerlerine
bakılmaktadır. Bazı mekanlarda ortalama
değer tutturulmasına rağmen, mekân içinde
bulunan kullanıcılar için mekânın büyük
çoğunluğunda bu değerlerin sağlanması
tasarım kalitesi açısından büyük öneme
sahiptir. İleriki bölümlerde anlatılacak Düzgünlük Faktörü’nden farklı olarak, mekânın
gerekli Aydınlık Düzeyi seviyelerinin homojen dağılıp dağılmadığı, belirli yerlerde
ışık toplanmalarının ya da yetersizliklerinin
olup olmadığı bu faktörle anlaşılabilmektedir. Bir mekân için gerekli Aydınlık
Düzeyi’nin 300 lx olduğu bir durumda,
mekân hesaplamalarında ortalama aydınlık
düzeyi bu değeri sağlasa bile mekânın 300
lx’ün altında kalan yüzdesi tasarım kalitesi
açısından değerlendirilmelidir.
Standart ve yönetmeliklerde olmayan
bu konu daha çok akademik çalışmalarda cephenin performans kriteri olarak
kullanılmıştır. Bu nedenle olması gerekli
sınır değerleri mevcut değildir. Hazırlanan
modelde bu konu ile ilgili alınan kararlar da diğer faktörler gibi gerektiğinde
değişebilir, gelişebilir niteliktedir. Literatüre bağlı olarak dış aydınlığın bulunduğu
yılın tüm zamanlarında mekânın aydınlık
yeterliliğinin %80’in üzerinde olması
öngörülmüştür.
2.5 Günışığı Düzgünlük Faktörü
Günışığı Düzgünlük Faktörü (GDF), aydınlatılmış bir mekanın en karanlık noktasındaki aydınlık düzeyinin, mekanın ortalama
aydınlık düzeyine oranıdır (YTÜ, 2019). Mekanlar arasında geçişlerde veya aynı mekan
içerisinde aydınlık düzeyinde bir fark oluşması durumunda bu geçiş kontrollü şekilde
yapılarak, kamaşma veya karanlık alanlar
oluşması engellenmelidir (T.Arpacıoğlu, 2010).
Svetlana Olbina 2005 yılında tamamladığı
doktora çalışmasında, Günışığı Faktörü’nün mekan içerisindeki farkının %30’u
geçmeyecek şekilde (DFmin/DFortalama≥0.3)
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tasarım yapılması gerektiğini belirtmiştir
(Olbina & Beliveau, 2010). Bu tanıma göre;
Arpacıoğlu’nun geliştirdiği, Günışığı
Öncelikli Fiziksel Çevre Tasarım Destek
Modeli’nde, cepheden mekan içindeki en
derin noktaya doğru bir metre aralıklarla
seçilen tasarım noktalarının aydınlanma
değişimini gösteren Günışığı Düzgünlük
Faktörü grafik gösterimi aşağıda Grafik
1’de belirtilmiştir (Arpacıoğlu, 2010).
Düzgünlük faktörü, birim alana düşen
ışık şiddetinin minimum olduğu noktanın,
ortalama aydınlığa oranı olarak da tanımlanmaktadır. İç mekanlarda görsel konfor
koşullarını sağlamak ve kontrast farklarının oluşumunu kontrol etmek için düzgünlük faktörü gereklidir (Yilmaz, 2016).
Yapı sektörüne enerji verimliliği konusunda yön veren yeşil bina sertifikalarında da
düzgünlük faktöründen “günışığı” başlığı
altında bahsedilmektedir. Bu sertifika
sistemlerinden BREEAM (Building Research
Establishment’s Environmental Assessment Method)

ilk olarak 1990 yılında İngiltere’de kullanılmaya başlanan, daha sonra tüm dünyada
kabul görmüş olan bir yeşil bina sertifika
sistemidir. Bu sertifika sisteminde amaç bir
binanın çevreye etkisi ve verimlilik performansının standartlar ile ilişkilendirilerek
ölçümünün yapılmasıdır. Aydınlatma da
kişinin psikolojik ve fiziksel koşullarını en
çok etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. BREEAM’de günışığı bölümünde,
gerekli ortalama günışığı faktörünün minimum değerlerini belirten Tablo 3 aşağıda
gösterilmiştir (BRE, 2011).
Günışığı düzgünlük faktörünü sağlamak
için,
a) En az %3 düzgünlük oranı veya Tablo
3’teki ortalama günışığı faktörü değerinin

6

Grafik: 1
Günışığı Düzgünlük Faktörü (GDF) grafik
gösterimi.
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Bina tipi / arsa tipi
İç mekan birleşme veya iç avlu alanı
Tablo: 3
Gerekli ortalama günışığı faktörünün
minimum değerleri.

Krediler

İstenilen ortalama
gün ışığı faktörü

Uyulması gereken
asgari alan (m2)

Diğer şartlar

%3

%80

En az 0.7 düzgünlük faktörü oranı ya da minimum
%2.1 gün ışığı faktörü

en az %3 katı “minimum nokta günışığı
faktörü” gerekmektedir. Orta avlular gibi
üstü cam çatı ile kaplı boşluklar, Tablo
3’teki ortalama gün ışığı faktörü değerinin
en az %7 katı bir minimum eşitlik oranına
veya en az %7 gün ışıma faktörüne sahip
olmalıdır (BRE, 2011).
b) İç mekanların en az %80’i masa veya
masa üstü yüksekliğinden dışarı bakıldığında nitelikli bir gökyüzü manzarasına
sahip olmalıdır (konut yapılarında yerden 0.85
m yükseklikte, ofis vb. işlevli diğer binalarda 0.7 m
yükseklikte) (BRE, 2011).

c) Oda derinliği kriteri şu şekilde karşılanmalıdır: d / w + d / HW <2 / (1-RB)
d = oda derinliği, w = oda genişliği, HW
= Zemin seviyesinden pencere yüksekliği,
RB = odanın arka yarısında yüzeylerin
ortalama yansıması

Resim: 5
Düzgünlük: Cepheden gelen ışık (soldaki oda)
ve tavadan gelen ışık (sağdaki oda) (Neufert,
2002).

Günışığının cepheden veya tavandan alınması da düzgünlüğü etkileyen önemli bir
faktördür. G ile ifade edilen günışığı aydınlatmasının homojenliği (Dmin / Dmax
olarak nitelendirilen), cephedeki düşey bir
doğramadan alınan ışık durumunda G ≥
Dmin/Dmax 1:6 olmalıdır. Tavandan gelen

ışık durumunda ise G ≥ Dmin/Dmax 1:2
olmalıdır. Bu tanımlama iç alanlardaki günışığının değişimini tarif eder. Düzgünlük
faktörü, üstten aydınlatma durumunda daha
iyidir, çünkü tepe ışığı parlaklığı ufuktaki
parlaklıktan üç kat daha fazladır (Resim 5)
(Neufert, 2002). Duvarda ise, duvarın yansıtıcılığı ile düzgünlük arasındaki ilişkiye
bakılırsa, daha yüksek bir duvar yansıtmasının doğrusal bir şekilde daha yüksek bir
tek düzgünlükle sonuçlandığı görülmektedir (Mangkuto, Rohmah, & Asri, 2016).
Düzgünlük faktörü, okul (derslik), ofis (çalışma alanları) ve dükkân (ticari alanlar) gibi iç
mekânda homojen bir aydınlığın gerekliği
olduğu işlevler için büyük önem taşır.
Ticari alanlarda göze hitap eden ortamların
yaratılması için Tablo 4’te verilen düzgünlük faktörü kriterleri yerine getirilmelidir
(Yilmaz, 2016).
Eğitim alanlarında da kaliteli bir eğitimin
söz konusu olabilmesi için ışığın eşit şekilde mekânda dağılması önem arz eder. Sınıf
ortamındaki günışığının kullanılabilirliği,
öğretmen ve öğrencilerin görsel işlerini
kolaylıkla yapabilmelerini sağlayacak
kadar yüksek olmalıdır. Bununla birlikte
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günışığı sınıf içerisinde eşit olarak dağıtılmalıdır. Günışığının iç mekandaki aşırı
dağınık yayılımı öğrencilerin görsel işlerini
yapmalarını zorlayabilir (Costanzo, Evola, &
Marletta, 2017).
Cephedeki güneş kırıcılar düzgünlüğün
sınıf içerisine yayılmasına engel olur çünkü
sınıfta ışık tek bir cepheden gelmektedir. 6
metreden daha derin olan sınıflarda, aydınlık olan cephe tarafı ile odanın diğer ucu
arasındaki kontrastı artıran aydınlık seviyelerinde bir fark vardır. “Guide for Daylighting Schools” kitabına göre sınıfın yeterince
günışığı alabilmesi için cam cephe oranının
sınıf tabanına oranı %8-%11 arasında olmalıdır (A Tzempelikos & Athienitis, 2015).
2.6 Yıllık Günışığı Etkinliği Faktörü
Geliştirilen Modelde Yıllık Günışığı Etkinliği Oranı, bir mekân için yıllık yapay aydınlatma gerektirmeden günışığı ile gerekli
aydınlık düzeyini sağlama oranı olarak kabul edilmiştir. Yapay aydınlatmanın dolaylı
olarak kullanılmama oranını vermektedir.
Tasarlanan mekân için ortalama günışığı
faktörü bilgisi ile belirlenen yapay aydınlatma kapalılık oranı, o mekân için gerekli
aydınlık düzeyinin değerine bağlı olarak bulunabilmektedir. Yapay aydınlatmanın kontrol biçimi de günışığı aydınlanma oranını
belirlemede etkili olmaktadır (BRE, 1985).
Günışığı aydınlanma oranının, geliştirilen modelde tasarımcı eğilimine göre ve
fonksiyona göre değişiklik göstermekte
olduğu, iklimsel bölgeye göre ise değişiklik göstermediği kabul edilmiştir. İşleve
göre değişen günışığı aydınlanma oranı
seviyeleri, mekânın kullanımları arasındaki
farklılıklara göre değerlendirilerek kabul
edilmiştir.
Günışığı aydınlanma oranı ile ilgili yapılan
çalışmalar, olması gereken sınır değerleri
belirleyebilmek için oldukça sınırlıdır. Bu
nedenle literatüre bağlı kabule dayalı olarak minimum sınır değerleri kabul edilmiştir. Literatüre bağlı olarak, standartlarda
gerekli görülen aydınlık düzeyi şartlarını
mekânın %80’inin sağlaması gerektiği
öngörülmüş ve 21 Aralık günü, saat 12.00
için kapalı hava şartları seçilerek hesaplamalar yapılmıştır.
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EN 12464 Standart

Uo

Satış Alanı

0.4

Kasa Alanı

0.6

Paketleme Alanı

0.6

SLL Aydınlatma El Kitabı

Uo

Genel profil (Dükkan tipinden
bağımsız olarak)

en az 0.7

IESNA Aydınlatma El Kitabı (dükkan
tiplerine göre)
Büyük mağaza (genel satış)

3.

Uo
0.33–0.66

Aktif Günışığı Tasarımı Destek
Modeli

Tasarım sürecinde mimarlar analitik
yapıda rasyonel kararlar verdikleri gibi
içgüdüsel, keyfi kararlar da verebilmektedirler. Fakat fiziksel çevre değerleri ve
teknik konular ile ilgili karar mekanizması çoğunlukla analitik yapıda gerçekleşmektedir. Bu süreçte tasarımcının
tecrübesi ve bilgi birikimi, tasarımın o
andaki sorunlarını belirlemede öncelikli
rol oynamaktadır. Mekân tasarımında
günışığı değerlerinin etkinliğinin arttırılması için oluşturulacak modelde, günışığı
ekseninde detaylanan ve mekânın aktif
günışığı tasarımını sağlayacak bir kapsam
belirlenmiştir.
3.1 Amaç ve Hipotez
Bir “Tasarım Destek Modeli” olan ve
mekânsal kalitenin arttırılmasını amaçlayan bu çalışma, günışığı ve günışığına
bağlı tasarım kriterleri ile bu kriterlere
bağlı tasarım değişkenlerini ele almaktadır.
Böylece günışığı konusunda tecrübesiz
bir mimarın bilgi birikimi desteklenmiş ve
tasarımın günışığı sorunlarının çözümü ile
ilgili destek sistemi kurulmuş olacaktır.
Hazırlanan çalışmada, erken tasarım evresinde, günışığı değerlerini tasarım sürecine
dâhil edecek bir yöntemin oluşturulmasının
maliyet ve zamandan tasarruf sağladığı
gibi bütünleşik mekân kalitesini de arttıracağı öngörülmüştür.
Geliştirilen “Kurgu Modelin” dayandığı
hipotezler şu şekilde sıralanabilir.
•

Mimarın “Aktif Günışığı Tasarımı”
konusunda gösterdiği karar verme
davranışı modellenebilir.
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•

•

•

•

Tasarımı etkileyen günışığı verileri
birbirleriyle kesin olarak ilişkilidir.
Dolayısıyla fiziksel çevre sorunlarının
tek başına değil, bütünleşik ele alınarak çözümlenmesi toplam kaliteyi
arttırarak tasarım sürecine destek olur.
Tasarımda günışığı değerlerinin
tasarım sürecine dâhil olma aşamasının öne çekilmesi, erken tasarım
evresinde tasarımcının fark etmediği
ya da önemsemediği birçok konfor
sorununu çözerek, tasarımın gelişmesine, esneklik kazanmasına, zaman
tasarrufuna ve maliyetin düşmesine
olanak tanır.
İşleve, tasarımcı eğilimine, yönelmeye ve iklimsel verilere göre değişen
çözümleme aşaması, tasarımın
sorunlarının daha net ortaya çıkmasını ve bu sorunlara karşı çözümlerin
erken tasarım aşamasında daha kolay
bulunmasını sağlamaktadır.
Tasarımcı için rehber niteliği taşıyan
tasarım değişkenleri ile Günışığı
Kriterleri ilişki değerlendirmesi, tasarımın günışığı sorunlarına bütünleşik
ve daha verimli çözüm bulunmasını
sağlar.

3.2 Modelin Yöntemi
Günışığı konusunda, özellikle erken tasarım aşamasında kullanılması amaçlanan
modelin yaklaşımı öncelikle bilgi birikimi
oluşturmak ve tecrübeli tasarımcıların
teknik yaklaşımlarını model alarak, bu
konuda daha az bilgiye ve tecrübeye sahip
tasarımcıya destek sistemi oluşturmaktır.
Model ile ilgili tecrübesi olan uzmanların
günışığı tasarımı konusundaki yaklaşımlarını sistematik biçimde ortaya koyarak
bir yaklaşım oluşturmayı amaçlar. Model
sadece günışığının temel konularını erken
tasarım aşaması için ele alır.
Modelin ele aldığı problem; günümüzde
tasarımcıların tasarım girdilerinin artmakta oluşu ve bu girdiler sonucunda
çoğunlukla yönetmeliklerin öngördüğü
tasarım problemlerinin çözümlerine ağırlık
verilmesidir. Bu durum günışığı gibi görsel
konforun yanında ısısal konfor ve enerji
performansını etkileyen fakat yönetme-

liklerde sınırlı derecede ele alınan teknik
konularda tasarımın görece zayıflamasına
neden olmaktadır.
Modelin hipotezi, “Günışığı Etkinliği Konusunda Tecrübeli Bir Mimarın
Tasarım Yaklaşımları Modellenebilir”
şeklinde yazılabilir. Bu konuda uzmanlığı
olan akademisyenler ve piyasa tecrübesi
olan kişilerden uzman görüşü yöntemini
kullanarak bir platform çalışması yapılmıştır. Çalışmaya 3 akademisyen, 3 doktora
öğrencisi, 2 piyasada günışığı konusunda
çalışan uzman çağrılarak görüşleri alınmış,
model içinde kullanılan akış ve çözüm
ağırlıkları revize edilmiştir.
Çalışma yöntemi olarak, uzman tasarımcının tasarıma yaklaşım sistematiği ve
öncelikleri ilk aşamada yapılandırılmıştır.
Daha sonra mekânın işlevsel farklılıklarının günışığı kriterlerine göre öncelikleri
belirlenmiş ve tasarım eğilimlerinin de
günışığı çözümlerinde farklılık gösterebileceği kabulüne dayanarak model akışı
yapılandırılmıştır.
Model içinde kullanılan kriterlerin hesaplama ve sonuç üretme sistemi, özellikle bu
konudan anlamayan tasarımcıların uygulayabileceği seviyede tutulmaya çalışılmıştır. Konunun uzmanlarının kriterler için
gerçekte uygulayacakları hesap ve analiz
yöntemlerinin daha kapsamlı ve doğru
sonuç üreteceği unutulmamalıdır.
Model, erken tasarım evresinde tasarımcıya Günışığı Tasarımı konularında destek
olmak için tasarım sürecine dâhil olmakta
ve model sonuçları tasarımcı tarafından
değerlendirilmektedir. Tasarım değişkenleri ile günışığı kriterleri arasındaki ilişki
tasarımcıya tanımlanarak, tasarıma özgü
bütünleşik çözümlerin oluşturulması sağlanmaya çalışılmaktadır. Model bir döngüden oluşmaktadır. Model için gerekli bilgi
toplandıktan sonra, tasarım önerilerinin
tasarımcı tarafından yeniden değiştirilmesi
ile modelin çözümleme aşamasına geri dönülmektedir. Tüm sorunlar çözülüp model
akışı tamamlandığında ise tasarımın görece
günışığı aktif bir tasarım olması sağlanmış
olur. Model bu yönü ile “Kurgu Model”
olmasına rağmen tasarımcı ile etkileşen bir
değişkenlik de sağlamaktadır.
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3.3 Günışığı Destek Modeli Akış Şeması
Geliştirilen model, akış şemasında görüleceği üzere, hiyerarşik beş aşama üzerine
kurgulanmıştır (Resim 6):
•

Bilgi Toplama Aşaması

•

Kısıtlamaların ve Tasarım Eğiliminin
Belirlenmesi Aşaması

•

Çözümleme (Analiz) ve Problemlerin
Belirlenmesi Aşaması

•

Çözüm Alternatiflerinin Oluşturulması Aşaması

•

Çözüm Kararlarının Oluşturulması
Aşaması

Modelin işleyişi şematik olarak Resim 6’da
gösterilmektedir.
3.3.1 Model Bilgi Toplama Aşaması
Tasarımcı tasarım süreci içinde birçok ön
karar oluşturmaktadır. Tasarım sürecinde
alınmış tüm kararlar ve süreçteki tasarımın
durumunu içeren bilgiler model için girdi
oluşturmaktadır. Bilgi toplama aşamasında
“model-tasarım girdileri” iki grupta incelenmektedir. İlki, tasarım sürecinde değişmedi-
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6
ği, model akışı süresince de değişmeyeceği Resim:
Günışığı Tasarım Destek Modeli Algoritması
kabul edilen girdilerdir. İkincisi, tasarım- ve Akışı.
cının tasarım sürecinde değiştirebileceği,
müdahale edebileceği tasarım değişkenleridir. Tüm model girdilerinin düzenlendiği
aşamaya “Bilgi Toplama Aşaması” ismi
verilmektedir. Bilgi toplama aşaması aşağıdaki başlıklar altına toplanabilmektedir.
• Tasarım Süreci Boyunca Değişmez
Veriler
o Tasarımcıya Bağlı Olmayan Değişmez Veriler
o Tasarımcıya Bağlı Olan Değişmez Veriler
• Tasarım Süreci Boyunca Değişebilen
Veriler
Tasarım evresinde, mekânın tasarım
sürecinde değişkenlik gösterebilecek
özellikleri, geliştirilen model için Değişken
Model-Tasarım Girdileri’ni oluşturmaktadır. Bu değişken girdiler, aynı zamanda
modelin günışığı problemlerine karşı
ele aldığı ve derecelendirdiği sorunlara
öneride bulunduğu çözüm alternatiflerini
oluşturmaktadır.
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Değişmeyen girdiler ise model çözümleme
aşaması için hazırlanan Tasarım Gereklilik
Tablosu’nu oluşturan girdilerdir. Örnek
vermek gerekirse, bir tasarımın bulunduğu
konum, iklim, işlev gibi verilerin tasarım süreci boyunca değişmeyeceği ama
tasarımın sorunlarının belirlenmesi için de
kullanılacağı kabul edilmelidir.

Resim: 5
İşleve göre Günışığı Kriterleri tasarım öncelik
seviyeleri.

3.3.2 Tasarım Önceliklerinin
Belirlenmesi ve Kıstasların
Oluşturulması Aşaması
Modelin akış şemasında, Resim 6’da görüldüğü gibi ilk aşamada tasarımcı bir işlev
tanımı yapmaktadır. Tasarım için değişken
olmayan ama çözümleme aşamasını ve
“Tasarım Gereklilik Tablosu” nu etkileyen
verilerin girişi ve tanımlaması yapılmaktadır. Model gerekli standartlar, yönetmelikler, bazı durumlarda ise günışığı literatürüne bağlı kalarak bir Tasarım Gereklilik
Tablosu oluşturur. Burada tasarımcının
eğilimlerini de dikkate almak yararlı olacaktır. Tasarımcı kimi zaman daha yüksek
seviyede günışığı çözümü beklerken kimi
zaman da gerekliliklerle yetinmektedir.
Bu durumu örnek ile açıklamak gerekirse,
bir okul yapısında sınıfların tasarımı ele

aldığında, bazı tasarımcılar yüksek önceliği
günışığı ve konfora verirken, bazıları bu
kriterleri aynı derecede öncelikli bulmamaktadır. Bu durumun birçok sebebi vardır
fakat bu konu ele alınan modelin kapsamı
dışındadır. Model, bu tasarım seviyesi
farklılıklarını bir tasarım gerçeği kabul
ederek, Günışığı Kriterleri için tasarım
öncelik seviyelerini belirlemiştir.
Tablo 5’te, en düşük seviye 1 en yüksek
seviye 5 olarak ifade edilmek üzere, 1-5
aralığında derecelendirme yapılarak belirlenen işlevler için öncelikli olması gereken
Günışığı Kriterleri belirlenmiştir. Tasarım
aşamasında hangi seviyelerin dikkate
alınacağını belirlemek için 3 Tasarım Seviyesi oluşturulmuştur.
•

•

A Tasarım Seviyesi (Seviye no 2, 3, 4 ve
5 için): Tamamen Günışığına Bağlı
Tasarım
B Tasarım Seviyesi (Seviye no 3, 4 ve 5
Aktif Günışığı Tasarımı

için):

•

C Tasarım Seviyesi (Seviye no 4 ve 5
Standart Tasarım

için):

Tasarım seviyelerinin çeşitlenmesi amaca
yönelik günışığı çözümlerine destek
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olmaktadır ve gereksiz zaman kayıplarını
önlemektedir. Kabul edilmelidir ki tasarımcı için tasarımda günışığı konularından
farklı problemlerde vardır. Böylece bilgi
toplama aşamasında tasarımcıya bağlı
değişmez verilerden biri olarak tasarım
seviyesi, gereklilikler tablosu aşamasını
etkilemektedir.
Gereklilik Tablosu, tasarımcının fiziksel
çevre eğilimine, yapının bulunduğu iklim
bölgesi, yapının işlevi ve yönlenmesine
göre farklı kısıtlamaları içerir. Bu değişken
ve oldukça geniş veri tablosu, tasarımcı için
değerlendirme yapmayı kolaylaştırmaktadır. Her tasarımın farklılığını ön gören
ve tasarımcı ile etkileşimli olarak fiziksel
çevre eğilimini belirleyen model, her eğilim
seviyesine göre farklı veri oluşturmaktadır.
Modelin bu yönü ülkeye ya da iklimsel bölge çeşitliliğine göre değişebilir niteliktedir.
Ayrıca işlevsel farklılık ve gereklilikler
de modelde ele alınarak tasarımcı için yol
gösterici tanımlamalar yapılmaktadır. Model kapsamında, ilgili işlevin temel birimleri ele alınmakta ve kompleks projelerin,
kendi içindeki işlevsel farklılıklara göre
modeli birçok defa kullanarak tasarımın alt
mekanlarına daha doğru çözüm üretecekleri kabul edilmiştir.
3.3.3 Model Çözümleme ve Problemlerin
Belirlenmesi Aşaması
Çözümleme verilerinin değerlendirilebilmesi için her aşamada Gereklilik Tablosuna ihtiyaç vardır. Gereklilik Tablosu
çözümleme sonucunda oluşan veri için
olması gereken sınır değeri tanımlayan
tablodur. Sorgulama sonucunda, öngördüğü sınır değerleri karşılayamayan faktörler “Çözülmesi Gerekli Sorun” olarak
kaydedilir.
Modelin bu aşamasında, tasarımın günışığı
kriterlerine göre analiz edilmesi ve olası
problemlerin belirlenmesi gerekmektedir.
Oluşturulan model kurgusal bir model
olduğundan dolayı analiz yazılımlarının
gelişebileceğini ve değişebileceğini kabul
eder. Günümüzde, BIM (Building Information
Modeling) sürecine dâhil yeni nesil tasarım
programları ile analiz sonuç verileri kolay
elde edilebilmektedir.
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Çözümleme aşamasında, tasarım ile ilgili
analiz sonuçlarının alınabilmesi için ilk
önce tasarımın analiz yapılabilecek üç
boyutlu modelinin olup olmadığı, model
tarafından sorgulanmaktadır. Bu aşamada
hazır bir üç boyutlu model yok ise analiz
sonuçlarının alınabilmesi için üç boyutlu
modelin hazırlanması öngörülmektedir.
Daha sonra tasarım içinde bulunan mekânlar değerlendirilerek, model için analiz
sonuçlarının alınacağı karar mekânları
belirlenmektedir. Bu aşamada tasarım için
önemli olan ve tasarıma yön veren mekânlar değerlendirmeye alınmaktadır. Hazırlanan model istendiği takdirde proje içindeki
tek bir mekân için de çalışabilmektedir.
Örnek vermek gerekirse, okul işlevli bir
mimari projede sınıflar, projenin içindeki
diğer mekânlardan öncelikli olarak değerlendirilmek istenebilir.
Faktörlerin kendi içindeki hiyerarşik yapısı
şu şekilde açıklanabilir: Mekân kalitesi düşünüldüğünde, Günışığı Etkinliği
Modülü’nün altı faktöründen ilk akla gelen
Aydınlık Düzeyi’dir. Aydınlık düzeyinin
yeterli olmadığı bir mekânda, günışığı
düzgünlüğünün ya da kamaşma probleminin tasarımcı için daha düşük seviyede
öncelikli olacağı öngörülmüştür.
Tasarımın üç boyutlu modeli bilgisayar
ortamında fiziksel çevre analizlerinin
yapılacağı formata getirildikten ve değerlendirilecek mekânlar belirlendikten sonra
analiz sonuçları oluşturmaya başlanır.
Oluşturulan modelde günışığının mekân
ilişkisini değerlendirmek için kriterler
belirlenmiştir. Bu kriterlerin modelin
uygulanması ve çözümleme aşamasında
kullanımının kolaylaştırılabilmesi için
aşağıdaki kabuller yapılmaktadır. Kriterlerin ve kriterlerin ölçütlerinin hatta özellikle
çözümleme aşamasında kullanılan hesaplama ve belirleme yöntemlerinin zamana,
olanaklara ve literatüre göre değişebileceği kabul edilmiştir. Bu yaklaşım ile
model gelişebilir niteliktedir. Çözümleme
aşamasında tasarımcının bu konuda uzman
olmadığının kabul edilmesinden dolayı
oluşturulan model bazı zor hesaplamalar
yerine literatüre bağlı kabulleri esas almayı
amaç edinmiştir (Tablo 6). Bu tasarıma ve
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Günışığı Aydınlık Düzeyi

TS EN 12464-1 standardına göre değerler kabul edilmiştir. Mekanın ortalama değerinin karşılaştırılması
kabul edilmiştir. Değerlerin en kötü dış aydınlık kabulü olan 21 Aralık saat 12 de kapalı hava şartlarında
hesaplanması öngörülmüştür.

Günışığı Faktörü

Literatüre bağlı olarak %2-5 aralığının yeterliliği kabul edilmiştir. Değerlerin en kötü dış aydınlık kabulü olan
21 Aralık saat 12 de kapalı hava şartlarında hesaplanması öngörülmüştür.

Günışığına Bağlı Kamaşma

Literatüre bağlı olarak Günışığı Faktörünün %5 in üzerine çıkması durumunda kamaşma olma ihtimali kabulü
öngörülmüştür. Kamaşma hesaplamaları uzman yazılım ve donanım gerekmesinden dolayı bu kriter kabul
üzerinden yapılandırılmaktadır. Gerekli destek sitemlerinin tasarımcıda bulunması halinde analiz edilerek
sorun belirlenmesi tavsiye edilmektedir.

Günışığına Bağlı Aydınlanma Oranı

Literatüre bağlı olarak standartlarda gerekli görünen aydınlık düzeyi şartlarını mekanın %80 inin sağlaması
gerektiği ve 21 Aralık saat 12 de kapalı hava şartlarında hesaplanması öngörülmüştür.

Günışığı Düzgünlük Faktörü

Literatüre bağlı olarak mekan içindeki aydınlanma faklılıklarının eşitlenmesi yada minimuma indirilmesi için
mekanın üç noktasından alınacak ölçümlerin farklarının %30 u geçmemesi öngörülmüştür. Bu değer projeye
ve tasarımcıya göre değişebilir nitelikte kabul edilebilir.

Günışığı Yıllık Aydınlanma Oranı

Literatüre bağlı olarak dış aydınlığın bulunduğu yılın tüm zamanlarında mekanın aydınlık yeterliliğinin %80
in üzerinde olması öngörülmüştür.
Mekanın tüm kullanım saatlerinin hesabı gerekmekte olduğu için hesaplanamaması durumunda yılın en kötü
dış aydınlık seviyesinde üç kullanım saati kabul edilip hesaplama yapılabilir. Mekanın kullanıma başladığı
saat , öğlen ve genel kullanımın sona erdiği saat kabul edilebilir.

Tablo: 6
Modelin Çözümleme Aşamasında kullanılan
kriterler, kabuller ve kıstaslar.

sürece göre gerektiğinde değişebilir ve
gelişebilir bir yaklaşımdır.

oranı ve konumu sabit tutularak
uygulanan farklı pencere biçimleri, mekânın farklı bölümlerindeki
aydınlık düzeyi dağılımında değişiklik göstereceğinden Tasarım Destek
Modelinin değişkeni olarak günışığı
kriterlerini etkilemektedir.

3.3.4 Model Tasarım Değişkenleri ve
Çözüm Kararlarının Oluşturulması
Aşaması
Geliştirilen model, belirlenen sorunların
her biri için çözüm alternatifi hesaplamak
yerine oluşan sorunlar bütününü çözmek
için en uygun çözüm alternatifi kümesini
oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Geliştirilen model sorunlara bütünleşik çözüm
aramaktadır. Bu durum tasarım aşamasının
karakteristik özelliklerindendir. Tasarımcı öngördüğü ya da belirlediği tasarım
problemlerini çözmek için en mantıksal ve
pratik yolu seçmek, aramak zorundadır.

•

Pencere Konumu: Pencere oranı ve
biçimi sabit tutularak pencerenin
cephedeki konumunun değiştirilmesi, mekâna giren günışığını farklı
bölgelerde yoğunlaştıracağından tüm
günışığı kriterlerini etkilemektedir.

•

Çatı Penceresi: Tasarım Destek
Modelinde; çatı penceresinin pencere oranı, biçimi ve konumundan
bağımsız olarak tasarımda kullanılıp
kullanılmamasının yarattığı etki hesaba katılmaktadır. Tasarımda kullanılması durumunda mekâna giren
günışığını büyük oranda arttıracağından günışığı kriterlerinin değerlerini
önemli ölçüde değiştirebilir.

•

Cam Geçirgenlik Yüzdesi: 380 – 780
nanometre dalga boyları arasındaki
görünür güneş ışığının camdan geçiş
yüzdesi olarak tanımlanmaktadır (Şenkal Sezer, 2005). Cephede cam günışığı
geçirgenlik yüzdesi yüksek ya da
düşük camlar kullanılması mekâna
giren günışığı miktarını değiştirmekte
ve günışığı kriterlerini etkilemektedir.

3.3.4.1 Tasarım Değişkenleri
Belirlenen sorunlara karşı modelin oluşturacağı çözüm önerileri “Model-Tasarım
Değişken Girdileri”inden oluşmaktadır. Bu
girdiler tasarımcının günışığı konularında
tasarımda değiştirebileceği tüm kantitatif
özellikte mekânsal değişkenleri içerir.
•

Pencere Oranı: Cephenin saydam
yüzey alanının opak yüzey alanına
oranıdır. Cepheye bağlı tasarım faktörlerinden pencere oranı, Günışığı
Düzgünlük Faktörü dışında tüm
günışığı kriterlerini etkileyen bir
değişkendir.

•

Pencere Biçimi: Cephede, pencere
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•

•

•

•

•

•
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Gölgeleme Elemanı: Gölgeleme elemanının iç mekandaki Aydınlık Düzeyine, anlık ve Yıllık Aydınlanma
Oranına ve Günışığı Faktörüne etkisi
azdır. Ancak Kamaşmayı engelleyen
önemli bir unsur olduğundan tasarım
girdisi olarak ele alınabilir.
Işığı Etkileyen Peyzaj: Peyzaj öğeleri
dış mekânda yer alsa dahi iç mekân
ile aralarında her türlü aydınlık
yüzeyini etkileyen unsurlara sahiptir.
Özellikle odunsu gövdeli köklü bitkilerin, yıllık yaprak dökme ve yaprak
açma döngüsü sebebiyle iç mekânda
yıl boyunca değişen aydınlık oranını
etkiler.
Zemin ve Tavan Tipi: Zeminin ve tavanın formu, dokusu, yüzey kaplama
malzemesi, yüzeye düşerek yansıma
yapacak günışığını etkileyen her türlü
form, mimarideki aktif günışığı oranını etkiler. Söz gelimi, tavan kaset
döşeme olabilir ve formundaki girinti
çıkıntılar gölgelendirilmiş alanların
oluşmasına yol açabilir.
Öteleme Teknolojileri: Aynalama sistemleri olarak da bilinen bu
teknolojiler sayesinde dış mekandaki
günışığını içeride en köşe noktalara kadar almak mümkündür. Ayna
gibi yansıtıcı yüzeyler aracılığı ile
günışığı yönlendirilerek iç mekâna
yayılabilir. Öteleme teknolojileri,
Yıllık Aydınlanma Oranı’nı, Günışığı
Düzgünlük Faktörü’nü ve Kamaşma’yı doğrudan etkiler.
İç Mekân Rengi: İç mekânın rengi, iç
mekandaki aktif günışığını ortalama
değerlerin üzerinde etkileyen bir role
sahiptir. Renk, günışığını yansıtıcı
veya absorbe edici özelliği nedeniyle
günışığı tasarım girdisi olarak ele
alınabilir.
Tefriş: İç mekânda bulunan sabit ve
hareketli mobilyalar, taşınmazlar
ve diğer her türlü tefriş tanımına
girecek dekoratif unsur, iç mekânın
aydınlanma oranını ortalama düzeyde etkileyecektir. İç mekânın farklı
noktalarının aydınlanmasını etkileyen
unsurları oluşturur.
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3.3.4.2 Tasarım Değişkenleri İle Günışığı
Kriterlerinin İlişkisi
Mimarın tasarımı için düşünebileceği tüm
tasarım değişkenleri ile belirlenen sorunlar
arasında matematiksel ve mantıksal bir
ilişki vardır. Tecrübeli bir mimar, tasarım
evresinde özellikle fiziksel çevre konuları
için bu mantıksal ilişkiyi kullanarak çözüm
oluşturur ya da tasarımında değişiklik
yapma kararı verir.
Daha da açıklamak gerekirse model, kriterler arasında hiyerarşik bir yapıda sıralı
analiz yapmasına rağmen çözüm alternatiflerinin oluşturulması sırasında diğer
kriterlerde sorun olduğu zaman, bütünleşik
çözüm olacak seçeneğe öncelik vermektedir. Tasarımcı daha önceden uzmanlar
tarafından belirlenmiş ve ilişki puanlaması yapılmış çözüm alternatifleri içinden
çözümü değerlendirir. Çözüm önerileri,
tasarımın farklı sorunlarının ya da şartlarının olduğu kabulü ile tasarımcı tarafından
değerlendirilir.
Tablo 7’deki “İlişki Tablosu”, Günışığı
Faktörleri ile “Model - Tasarım Değişken
Girdileri” arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Bu nedenle model ilk önce İlişki
Tablosu’nu kullanarak tüm model-tasarım
değişken girdileri içinden çözüm olabilecek alternatifleri oluşturur. Bir mimari
tasarımda, belirlenen sorunlara karşı,
sorunlar ile ilişkili kriterlerin hiyerarşik
yapısı tasarımcının oluşturduğu çözüm
kararını etkilemektedir.
Modeldeki hiyerarşi ve tasarım değişkenleri ile kriterler arasındaki çözüm ağırlıkları,
3.2. bölümde açıklanan uzman görüşü yöntemi ve alanda çalışan tecrübeli uzmanlar
ile yapılan toplantılar sonucunda, konuların
tartışılarak doldurulduğu anket formları ile
belirlenmiştir. Tabloda yer alan seviyeler
en düşük 1, en yüksek 5 ile ifade edilmiş
ve 1-5 aralığında derecelendirme yapılarak
seviyeleri belirtilmiştir.
Modelde günışığı faktörlerinin hiyerarşik
yapısının, projeye ve tasarımcıya özgü
farklılıklar gösterebileceği gibi genelleme
yapılarak mantıksal bir önem sıralaması dâhilinde de ele alınabileceği kabul
edilmiştir. İstenildiği takdirde tasarımcının
isteği doğrultusunda çözüm ağırlıklarının
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Tablo: 7
Tasarım Değişkenleri ve Günışığı Kriterleri
İlişki tablosu.

hesaplandığı hiyerarşik yapı değişebilir
niteliktedir. Fakat geliştirilen modelin ana
kurgusu olarak, günışığı tasarımı konusunda tasarımcıya destek verilmesi kabulü ile
genel bir hiyerarşi oluşturulmuştur.
3.3.4.3 Çözüm Kararlarının Oluşturulması
Geliştirilen model, çözüm önerilerinin
hesaplanması için günışığı konusunda tecrübeli tasarımcıların oluşturdukları değer
kararlarını kullanarak tasarım davranışını
modellemektedir. Tasarımcı model sonucunda çıkan çözüm ağırlıklarını değerlendirerek tasarımına en uygun çözüm
kararını oluşturur.
Geliştirilen Model, “Model-Tasarım
Değişkenleri’nin çözüm ağırlıklarını
belirledikten sonra en uygun çözüm
alternatif kompozisyonunun oluşturulması için tasarımcı ile etkileşimli bir işlem
yürütmektedir. Tasarımcı ile etkileşimli
işlem sürdürülmesinin nedeni, tasarımcının
belirlenen çözüm alternatifleri arasından,
çözüm ağırlıklarını değerlendirerek kendi

seçim yapma özgürlüğünün sağlanmasıdır.
Ayrıca modelin önerdiği çözüm kararları
özellik niteliğindedir. Bu nedenle modelin özelliği tasarımcıya kendi kararlarını
oluşturabilme ve bu kararlara göre tasarıma
en uygun sonuç uygulamayı seçme imkânı
vermektedir.
3.3.4.4 Akış Şeması Tasarım Döngüsü
Geliştirilen model bir Tasarım Destek
Sistemi’dir. Modelin önerilerini tasarımcı
değerlendirmektedir. Tasarımcı istediği
takdirde modeli, tasarım evresinin istediği
bir aşamasında yeniden kullanabilir. İsterse
kompleks bir projede proje kapsamındaki
mekanlar için ayrı ayrı da modeli çalıştırabilir.
4.

Aktif Günışığı Tasarım Destek Modelinin Sınanması

Geliştirilen günışığı modelinin sınanması
için, İstanbul’da bulunan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 12 derslikli tip lise projesi seçilmiştir (MEB, n.d.-a) (Resim 7). Millî Eğitim
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x 7,00m boyutlarındaki derslik kullanılmıştır. 2 adet penceresi bulunan sınıfın
pencerelerinin boyutları 2,00m x 1,50m (h)
dir. Sınıfta 15 adet sıra ve 1 adet eğitmen
kürsüsü bulunmaktadır (Resim 8 ve 9).

Bakanlığı’nın yeni proje hedefleri arasında,
okullardaki fiziki koşulların iyileştirilmesi
yer almaktadır. Bakanlık birçok yeni proje
geliştirmiştir. Bu projeler içinde yaygın
kullanımı olacağı düşünülen örneklem
üzerinden gidilmiştir (MEB, n.d.-b).
Modelin sınanması için, Resim 7’deki tip
okul projesinin güney cephesinde konumlandığı kabul edilen, yaklaşık 9,00m

Resim: 7
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 12 Derslikli Tip Lise
Projesi planı (MEB, n.d.-b).
Resim: 8
Sınaması Yapılan Derslik Planı.

Oluşturulan kurgu modelde, sınamaya
tasarım seviyesi seçilerek başlanmıştır.
Tablo 5’te tasarım seviyelerinin işlevlere
göre dağılımı gösterilmiştir. Millî Eğitim
Bakanlığı’nın okullar için yüksek tasarım seviyesi seçmesine gerek olmadığı
düşünülmüş, standart tasarım seviyesinde
(C Tasarım Seviyesi) okullar için tüm günışığı
kriterlerinin modele dahil olduğu tespit
edilerek Tablo 8’deki kabuller belirlenmiştir.
Modelin söz konusu kriterler için analizleri, konunun bilgi seviyesi arttıkça daha
farklılaşabilecektir. Işığın yetersizliği
kadar fazla olma durumu da tasarımda
sorunlara neden olabilmektedir. Aydınlık
Düzeyi analizleri için 21 Aralık gününün
seçilmesinin sebebi, dış aydınlık seviyesiResim: 9
Sınaması Yapılan Derslik Cephesi.
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Tablo: 8
Dersliklerde Modelin Çözümleme Aşamasında
kullanılan kriterler, kabuller ve kıstaslar.

Resim: 10
Ecotect Programında Analiz Edilen Günışığı
Aydınlık Düzeyi Değer Aralıkları.

Günışığı Aydınlık Düzeyi

Min ortalama 300 lux

Günışığı Faktörü

%2-5 aralığı

Günışığına Bağlı Aydınlanma Oranı

%80

Günışığına Bağlı Kamaşma

%5 den Küçük Günışığı Faktörü

Günışığı Düzgünlük Faktörü

Min %30 Farklılık

Günışığı Yıllık Aydınlanma Oranı

%80

nin görece daha düşük olması durumunda
tasarımı ölçmektir.
Günışığı analizleri için ECOTECT Programı ve Radiance hesaplaması kullanılmıştır.
Seçilen derslik Ecotect programında modellenerek, sınıfın günışığı analizinde, kapalı gök koşularında, 21 Aralık günü, saat
12.00’ye göre hesaplamalar yapılmıştır.
Günışığı Kriterleri, seçilen derslik için Günışığı Tasarım Destek Modeli Akış Şeması’ndaki akışa göre analiz edilmiştir. Model
akışına göre öncelikle Günışığı Aydınlık
Düzeyi analizleri yapılmalıdır. Ecotect
programında hesaplama düzlemi yerden 70
cm olarak belirlenerek Günışığı Aydınlık
Düzeyi analizi yapılmıştır. Analizlerin

sonuçlarını veren analiz yüzeyinin boyama
aralığı, 0-1000 lx arasındadır ve kontur
boyaması aralığı 100 birim olarak ayarlanmıştır. Yapılan analizde sınıfın ortalama
aydınlık düzeyi 272 lx olarak bulunmuştur.
Tasarım Gereklilikleri Tablosu’na göre
(Tablo 8) aydınlık düzeyinin yetersiz olduğu
saptanmıştır (Resim 10) (Autodesk, 2011).
Yapılan analiz sonucunda belirlenen soruna, modele göre tasarım değişkenlerinden
yüksek etki oranına sahip olan çözüm bulunmaya çalışılmaktadır. Seçilecek tasarım
değişkeni iki aşamalı seçilmektedir. Oluşan
sorun ile ilişkili etki oranı ve tüm faktörlere bağlı etki oranı değerlendirilmektedir. Öncelikle sorun için, faktör ile ilgili
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Cepheye Bağlı Faktörler

Aydınlık Düzeyi Faktörü

Tüm Kriterlerin Toplam Etki Puanı

Pencere oranı

5

25

Pencere biçimi

4

19

Çatı penceresi

5

27

yüksek ilişkili seçenekler değerlendirmeye
alınmış ve bu seçenekler arasında tüm
kriterlere etki puanı yüksek olan seçenekler
tasarımcıya önerilmiştir. Fakat tasarımcının tasarımına bağlı olarak bu seçenekleri
kendisinin seçeceği düşünülmüştür.
Tasarım değişkenleri ve Günışığı Kriterleri
İlişki Tablosu’nda (Tablo 7) aydınlık düzeyini en fazla etkileyen ve toplam etki puanı
en yüksek olan tasarım değişkenleri Tablo
9’da değerlendirilmiştir.
Tabloya göre tasarımı yönlendirecek
değişkenlerden çatı penceresi en yüksek
etki oranına sahiptir. Ancak projenin
kurgusunun çok katlı olmasından dolayı
çatı penceresi açılamamakta ve bu seçenek
seçilememektedir. İkinci en yüksek puan
alan pencere oranı değişkeni tercih edilmiştir. Binanın cephe tasarımı kurgusunu
bozmamak için, proje incelenip pencere
modülünün diğer mekânlarda da aynı olması ihtimaline karşı, pencere modülünün
biçimini değiştirmeden sayısının artırılmasına karar verilmiştir. Dersliğin cephesinde
bulunan 2 adet pencere sayısı 3 adet olarak
değiştirilerek model tekrar sınanmıştır
(Resim 9 ve 11).
21 Aralık günü, saat 12:00 için 3 pencereli
model kapalı gök koşullarında tekrar analiz
edilmiştir. Ortalama aydınlık düzeyini
300 lx’e ulaştırmak amacıyla yapılan bu
tasarım değişikliğinden sonra, Resim 12’de
gördüğümüz 552,86 lx sonucu elde edilmiştir. Derslikler için bu sonuç uygundur
ve modelin kendi akışına devam edilmiştir.

Tablo: 9
Oluşan soruna bağlı seçilen yüksek öncelikli
tasarım değişkenleri.

Modeldeki bir sonraki aşama olan dış alan
aydınlatma düzeyi ölçümünü, analiz yapılan yazılım tipik yıl kullandığı için kendisi
yapmaktadır. Analizlerde Ecotect programı
ve hesaplama metodolojisi olarak Radiance
hesaplaması kullanılmıştır (Autodesk, 2011).
Tasarım gereklilik tablosuna göre günışığı
faktörünün (DF) %2 ile %5 arasında olması
gerekmektedir. Yapılan analiz sonucu DF
%3.97 çıkmıştır. Bu değer, modelde, bu
aşamada gerekliliği sağlamaktadır. Modele göre %2-5 arasında çıkan DF analizi
kamaşma sorununa da neden olmadığı için
Aydınlanma Oranı Faktörü analizi aşamasına geçilmiştir.
Aydınlanma Oranı Faktörü için oluşturulan
model, ortalama gökyüzü şartlarında, 21
Aralık günü, saat 12:00 seçilerek analiz
edilmiştir. Bu faktör ortalama gökyüzü
analizi ile yapılmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda aydınlanma oranı %96.2
çıkmıştır. Bu değer Aydınlanma Oranı
Faktörü için yeterlidir.
Bir sonraki faktör Düzgünlük Faktörü’dür.
Düzgünlük Faktörü analizi için, ayarlanmış Aydınlık Düzeyi hesap yüzeyinden
yararlanılarak, sınıfın pencere ve iç duvarından bir metre mesafeden ve sınıfın orta
noktasından alınan hesaplama değerleri
arasındaki farklara bakılmıştır. Hesaplamalar sonucunda Resim 13’te görüldüğü
gibi hesaplama sonuçları farklarının sınır
değerleri aştığı ve sınıf için Düzgünlük
Faktörünün sağlanması gerektiği sonucuna
varılmıştır.
Resim: 11
Tasarım Değişkeni Uygulanarak Pencere
Oranı Arttırılmış Derslik Cephesi.
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Resim: 12
Projedeki Pencere Modülü Arttırıldıktan
Sonra Yapılan Analiz Sonucu.

Resim: 13
Günışığı Düzgünlük Faktörü Analizi.

Yapılan analiz sonucunda belirlenen
sorunun çözülmesi için modele göre
tasarım değişkenlerinden yüksek etki
oranına sahip değişkenin bulunması
gerekmektedir. Tasarım değişkenleri ve
günışığı kriterleri ilişki tablosunda (Tablo
7) Düzgünlük Faktörünü en fazla etkileyen ve toplam etki puanı en yüksek olan
tasarım değişkenleri Tablo 10’da değerlendirilmiştir.

Tablo 10’a göre tasarımı yönlendirecek
değişkenlerden Öteleme Teknolojileri en
yüksek etki oranına sahiptir ve tercih edilmiştir. Öteleme Teknolojileri kendi içinde
değerlendirildikten sonra okul binaları için
en uygun seçeneğin ışık rafı olduğu kararına varılmıştır.
Işık rafı, günışığının verimli kullanılmasını sağlayarak enerji tasarrufu sağlayan,
gelişmiş günışığı aydınlatma sistemlerin-
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Cepheye Bağlı Faktörler

Günışığı Düzgünlük Faktörü

Tüm Kriterlerin Toplam Etki Puanı

Öteleme Teknolojileri

5

21

İç mekan Renk Değişimi

4

22

Tefriş

4

19

dendir (Kurtay & Esen, 2018). Işık rafları cepheye sonradan monte edilebilen veya ilk
tasarımda bir tasarım unsuru olarak cephe
ile bütünleşmiş bir yapı elemanı olabilir.
Genellikle dış cephede farklı örnekleri
görülen cam rafı uygulamalarının, pencere içerisine bir ray üzerine monte edilen
uygulamalarına rastlanmaktadır (Byun, Ryu,
& Kim, 2019).
Işık rafı uygulamaları camlardan gelen
güneş ışığının engellenmesi veya yapı içerisinde yönlendirilmesi esasına dayanmaktadır (Yener, 2007). Pencerede göz hizasının
üzerinde yer alan cam rafı, üst kısımdan
ışığın içeri alınmasını sağlayan yatay
veya yataya yakın pozisyonda bulunabilmektedir. İç mekanda dengesiz aydınlık
ve kamaşmanın önlenmesinde etkindir
(Kim, Lee, Jang, Park, & Choi, 2019). Özellikle
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çalışma mekanlarında ve okullarda çalışma
konforunun sağlanmasında etkili olan ışık
raflarının örnek okul günışığı analizinde
tüm camlara uygulanarak pencere önündeki fazla ışığın içeri yansıtılarak mekânın
derinindeki ışık oranının yükseltilmesi
amaçlanmıştır. Pencereye iç veya dıştan
monte edilebilen cam rafları, yansıtıcılığı yüksek malzemelerden veya işlenmiş
alüminyumdan yapılmaktadır (Kazanasmaz,
2009). Analizde kullanılan ışık rafı, özel bir
cam yüzeyden oluşmaktadır. Işık rafının
üzerindeki kaplamanın ışık yansıtma
indeksi 6’dır.
Işık rafı uygulanmış modelde yapılan
analizler sonucunda, model kurgusu gereği
tüm faktörler yeniden değerlendirilmiştir.
Hesaplama sonucunda Aydınlık Düzeyi
ortalaması 654 lx olarak belirlenmiştir.

Tablo: 10
Oluşan soruna bağlı seçilen yüksek öncelikli
tasarım değişkenleri.

Resim: 14
Işık Rafı Uygulanmış Model Analizi.

Mimari Planlamada Günışığı Tasarımı Destek Modeli

Günışığı Faktörü ortalaması ise 4.87 olarak
hesaplanmıştır ve modele göre yeterlidir.
Aydınlanma Oranı ise %100 olarak bulunmuştur (Resim 14).
Böylece modele göre, daha önceden sorun
olarak belirlenen Günışığı Düzgünlük
Faktörü hesaplamaları yeniden yapıldığında, pencere önünde hesaplanan değerlerin
düştüğü ve mekânın iç tarafında iki katına
varan değer artışları olduğu saptanmıştır
(Resim 15).
Resim: 15
Işık Rafı Uygulanan Modelin Günışığı
Düzgünlük Faktörü Analizi.
Resim: 16
Yıllık Günışığı Aydınlanma Oranı Hesaplama
Yazılımı.

Yıllık Günışığı Aydınlanma Oranı çözümlemesi yapılan sınıf mekânında, en son ışık
rafı ile yapılan hesaplamalarda günışığı
faktörü ortalaması ise 4,87 olarak bulun-

muştur. Buna bağlı olarak aşağıda, Resim
16’da görülmekte olan yazılım kullanılarak
Yıllık Günışığı Aydınlanma Oranı hesaplanmıştır. Sınıf konfor değerlerine göre
%80 oranını tutturmaktadır.
Tasarlanan kurgu modelin, bir okul binası
içindeki bir sınıf birimi örneğinde sınanarak denenmesi neticesinde, 21 Aralık
günü, kapalı hava şartları kullanılarak tüm
revizyonları yapılmış ve bu en kötü hava
şartında bile günışığından maksimum
yararlanma sağlanmaya çalışılmıştır. Model, istenildiği taktirde, tasarım sürecinin
herhangi bir aşamasında tekrar kullanılabilir. Uygun ölçüm cihazlarının bulunması
durumunda, mevcut binalarda da günışığı
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etkinliğinin arttırılması ve sorunların çözümü için kullanılabilir niteliktedir.

züm kararının yorumlanması ve tasarıma
yansıtılması tasarımcıya bırakılmıştır.

5.

Model, tasarım aşamasının tüm evrelerinde
ya da mevcut bir yapının günışığı sorunlarının belirlenmesinde kullanılabilir niteliktedir. Kurgulanan modelin, tasarım süreci
ile uyumlu olduğu, istenilen aşamada
sürece tasarımcı tarafından dâhil edilerek
bilgi ürettiği ve üretilmiş bilginin değerlendirilmesini yine tasarımcıya bıraktığı
sonucuna varılmıştır.

Sonuç

Geliştirilen model, erken tasarım aşamasında günışığı konusunda destek almak
amacıyla tasarımını bu konuda geliştirmek
isteyen tasarımcı için kurgulanmıştır.
Model, tasarım sürecinde kullanılan birçok
faktör için tasarımı yönlendirici bir karar
sistemi oluşturarak toplam kalitenin, tasarımcıya bağlı gelişmesine destek olmaktadır. Günışığı konularında tasarımcının
içselleştiremediği ve bu nedenle tasarım
sürecine dâhil edemediği birçok faktörün
tasarım sürecine dâhil olmasını sağlayarak,
tasarımın fiziksel çevreye daha uyumlu,
mekânsal konforu yüksek ve sürdürülebilir
olmasını sağlamaktadır.
Modelin temelini oluşturan ve tasarımcı
için aynı zamanda rehber niteliği taşıyan
çözümleme aşaması, fiziksel çevre sorunlarını belirlenmesini sağlayan bir kaynak
niteliğindedir. Tasarımcıya, belirlenen
problemlerin çözümünün dışında, mekân
için gerekli günışığı faktörlerini açıklamakta ve sistematik olarak değerlendirme
fırsatı vermektedir.
Tasarım aşamasının en önemli özelliklerinden biri de tasarımcı aktif bir süreç olmasıdır. Tasarımcı planladığı tasarım için en
fazla söz söyleme ve tasarımı yönlendirme
yetkisine sahip kişidir. Tasarım aşamasına
adapte olacak bir destek sisteminin, tasarımcının bu aktif rolü ile uyumlu çalışması
ve tasarımcıya daha fazla imkân vererek
tasarımı yönlendirmesine yardımcı olması
beklenmektedir. Bu nedenle oluşturulan
model, tasarımcıyla birçok kere etkileşime
girerek ve model içinde aktif rol aldırarak
bunu sağlamaktadır.
Model sonucunda, tasarımcı çıkan çözüm
ağırlıklarını değerlendirerek tasarımına en
uygun çözüm kararını oluşturur. Oluşan
çözüm kararı ile birlikte tasarım aşamasına
döner ve tasarım süreci devam eder. Çözüm kararlarının doğrulamasının yapılmamasının sebebi, çözüm kararını etkileyen
günışığı değerlerinin dışında oldukça çok
faktörün olmasıdır. Bu nedenle modelde
çıkan karar, bir tavsiye niteliğindedir. Çö-
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Model gelişebilir niteliktedir. Günışığı
konusundaki gelişmelerin ve analiz tekniklerinin farklılaşması sonucunda daha doğru
bilgi üretebileceği kabul edilebilir. Ayrıca
modele diğer fiziksel çevre konularının
eklenmesi ile daha fazla kriterin tasarıma
entegrasyonu sağlanabilir. Modelin ürettiği
bilginin ve kararın diğer tasarım kriterleri
ile ilişkili değerlendirilmesi (ısıl konfor, enerji
verimliliği, işitsel konfor, yatırım maliyeti, işletme maliyeti, vb) gerekmektedir. Bu yönüyle model
gelişime açıktır.

Günümüzde fiziksel çevre konularındaki
literatüre bakıldığında, günışığı etkinliğinin tasarımda artmasının faklı tasarım
kriterlerini de olumlu etkilediği görülmektedir. Bu yönüyle modelin tasarımcı için
herhangi bir tasarımda günışığı etkinliğini
arttırmasının çoğunlukla tasarıma olumlu
girdi oluşturacağı düşünülmektedir.
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Öz
Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (AEC)
endüstrisinde Bina Yönetmelik Uygunluk
Kontrolü (ACCC) umut vaat eden bir
çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yönetmelik kontrolü sürecinde karşılaşılan
sorunları çözmeye yönelik olarak başvurulan
ACCC yöntemi, yönetmelik kurallarının
hatasız kontrol edilerek doğru sonuçların
elde edilmesi için kritik bir görev olarak
yorumlanmaktadır. Bu çalışmada, bina
yönetmelik uygunluk kontrolü konu alanında
yapılmış elektronik akademik veri
tabanlarından ulaşılan İngilizce makale
çalışmaları literatür taraması ile elde
edilmiştir. ACCC konu alanında farklı yer,
zaman ve merkezlerde yapılmış olan
çalışmaların sonuçları birleştirilerek
ACCC’nin AEC endüstrisindeki genel
durumu sergilenmiştir. Bina Enformasyon
Modellemesi (BIM) ve Endüstri Temel
Sınıfları (IFC) teknolojilerinin ACCC
yöntemiyle olan ilişkisi irdelenmiş, literatür
tarama sonucu ACCC’nin tarihsel süreç
içindeki gelişimine yer verilmiş, çözüm ve
iyileştirme çalışmalarının mevcut durumunu
gösteren son ve güncel ACCC sistemleri
hakkında detaylı bilgi verilmiştir.
Abstract
Automated Code Compliance Checking
(ACCC) is a promising study field in the
Architecture, Engineering and Construction
(AEC) industry. The ACCC method, which is
applied in order to solve the problems
encountered in the building regulation
controlling process, is interpreted as a
critical task in order to obtain correct results
by checking the rules of the building
regulation clauses without errors. This study
obtains article studies only written in
English by literature review which are
accessed from electronic academic
databases in the subject area of ACCC. It
demonstrates the ACCC’s overall situation in
the AEC industry by combining the results of
articles conducted at different locations,
times and centers. This study explores the
relationship between Building Information
Modeling (BIM) and Industry Foundation
Classes (IFC) with the ACCC method. It
includes the development of the ACCC in the
historical process and it gives detailed
information about the latest and current
ACCC systems that shows the current status
of the solution and improvement studies.
Anahtar Kelimeler: BIM, Bina enformasyonu
modellemesi, ACCC, Bina yönetmelik
uygunluk kontrolü, IFC
Keywords: BIM, Building information
modeling, ACCC, Automated code
compliance checking, IFC
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1.

Giriş

Bina Enformasyonu Modellemesi (Building
Information Modelling, BIM); Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (Architecture, Engineering and
Construction, AEC) endüstrisini yeniden şekillendiren, yenilikçi bir gelişme olarak kabul
edilen simülasyon prototipleme teknolojisidir. Araştırmacılar, AEC endüstrisinde
BIM’in işbirlikçi kullanımının projelerin
daha fazla kaynak, daha yüksek kalite ve
daha fazla müşteri memnuniyeti ile sonuçlandığını belirtmişlerdir (Nawari ve Kuenstle
2015). Bir BIM modeli, ilgili projenin tasarım aşamasından yıkım aşamasında kadar
ki bina yaşam döngüsü boyunca güvenilir
kararların verilmesini sağlayan, paylaşılabilen bir bilgi kaynağıdır. Bu nedenle;
BIM’in genel kapsamı, bina elemanlarının
akıllı sayısal temsilinin birçok yönünü kapsamaktadır (Nawari ve Alsaffar 2015, 164-165).
BIM kontrol araçları, dijital sunumlar ve
akıllı sanal modeller üreten platformlardır.
BIM’in bina elemanlarına genişletilebilir, güncellenebilir özelliği ekleyebilme
yeteneği ile bina tasarımlarının bina yönetmelik kontrolleri için kontrol makamlarından alınan onaylarda BIM ikna edici
ve güvenilir bir yol olarak kabul görmektedir. BIM, kullanıcılara uygun yazılımlar
aracılığıyla bina yönetmeliklerinin ve
kodlarının otomatik olarak doğrulanabileceği bir ortam sağlamaktadır. buildingS-

MART International tarafından geliştirilen
ve güncellenen ve BIM tarafından desteklenen Endüstri Temel Sınıfları (Industry
Foundation Classes, IFC) veri standartı belirli
bir yazılımdan veya dosya formatından
bağımsız olarak, birlikte çalışabilirliğin
sağlanması için tercih edilmektedir. IFC,
farklı BIM geliştirme araçları arasında
bilgi alışverişi için kullanılan açık veri
standartıdır. IFC, bilgi alışverişi sırasından
bina elemanlarının bilgisini koruyarak
değiştirilmesine izin vermemektedir. IFC,
ISO (International Organization for Standardization) tarafından uluslararası bir standart olarak tescil edilmiştir. Bu yönüyle IFC, bina
projelerinin bina yönetmeliklerine göre
uygunluğunun kontrolünde önemli bir rol
oynamaktadır. Bina Yönetmelik Uygunluk
Kontrolü (Automated Code Compliance Checking,
ACCC) yöntemi, bina elemanlarının ve ilgili
yönetmeliklerin özelliklerini dikkate alarak
bilgisayar tarafından eşzamanlı yönetmelik
kontrolünü sağlanan kural tabanlı bir yöntemdir. Bu yöntemde, bina elemanlarının
her biri, ilgili yönetmeliğin kurallarına ve
koşullarına göre uygunluk açısından kontrol edilir ve sonuç raporları oluşturulur.
2. Yöntem
Bu çalışmada, bina yönetmelik kontrolü
çalışmaları konu alanında yapılmış çalışmalar literatür taraması ile elde edilmiştir.
Literatür taraması için dergilerde yayınSayı 29, Mart 2020
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lanan makalelere, konferanslarda sunulan
bildirilere, raporlara ve tezlere ve birçok
çalışmalara ulaşılabilmektedir. Çalışma
kapsamında bina yönetmelik uygunluk
kontrolü konu alanında yapılmış olan çalışmalar için belirli bir akademik standardı
sağlamak açısından, sadece elektronik
akademik veri tabanlarından ulaşılan makale çalışmaları ele alınmıştır. Bu amaçla,
belirlenen konu alanında önde gelen uluslararası akademik veri tabanları belirlenmiştir. Bunlar American Society of Civil
Engineers, Emerald, Engineering Village,
Google Scholar, ICONDA CIB Library,
John Wiley & Sons, Journal of Information
Technology in Construction (ITcon), Science
Direct, Scopus, Taylor & Francis ve Web
of Science’dır. Kullanılan veri tabanlarının
ara yüzünde yer alan arama ekranındaki
başlık, özet ve anahtar kelime bölümlerine
“Automated Code Compliance Checking,
ACCC, Code Compliance Checking,
CCC, Building Code” anahtar kelimeleri
yazılarak, konu kapsamına giren çalışmalar
araştırılmıştır. Araştırma için sadece İngilizce dilinde yazılmış makale çalışmaları
kabul edilmiş; bunun dışındaki çalışmalar
araştırmaya dâhil edilmemiştir. Araştırma
sonucu elde edilen çalışmaların araştırma
alanları Mimari Tasarım, Otomasyon, Bina
Yönetmelikleri, Mühendislik, Çevre Bilimi, İnşaat Sektörü, Bina İnşaatı Teknolojisi
ile sınırlandırılmıştır.
Çalışmada bina yönetmelik uygunluk
kontrolü konu alanında farklı yer, zaman
ve merkezlerde yapılmış olan çalışmaların
sonuçları birleştirilerek ACCC’nin AEC
endüstrisindeki genel durumu sergilenmiştir. ACCC’nin tanımı, ACCC’nin tarihçesi,
ACCC sistemleri, BIM ve IFC’ye dayalı
ACCC yöntemi hakkında ayrıntılı bilgi
verilmiştir. Bina yönetmelik uygunluk
kontrolü sürecinde ACCC yöntemi ile BIM
ve IFC birlikte kullanılmaktadır. Yöntem
ve teknoloji arasındaki süreç genel olarak;
bina elemanlarının BIM sanal ortamında
modellenmesi, BIM modelinin bilgisini
içeren ve depolayan bir IFC veri standartına dönüştürülmesi ve IFC dosyasının bina
yönetmeliklerine göre kontrol edilmesi,
raporlanması ve sonuçlandırılması iş-
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lemlerini kapsamaktadır. Aşağıda ilgili
başlıklar altında ACCC yönteminin tanımı,
ACCC’nin BIM ve IFC ile olan ilişkisi
hakkında bilgi verilmiştir.
2.1. ACCC
Geleneksel yöntemlerle elle yürütülen
bina yönetmelik kontrolü ve denetimi,
mimarlar, mühendisler ve kamu yetkilileri
için zaman alıcı ve hata eğilimli bir süreç
olarak karşımıza çıkmaktadır (Ding vd, 2006a,
113-126; Greenwood vd, 2010, 1-10). Bu nedenle,
BIM’in etkin otomatik bina yönetmelik uygunluk kontrolü AEC endüstrisinde umut
verici bir çalışma yönü olarak değerlendirilmektedir. Bina Yönetmelik Uygunluk
Kontrolü (Automated Code Compliance Checking,
ACCC) yöntemi, bina elemanlarının ve ilgili
yönetmeliklerin özelliklerini dikkate alarak
bilgisayar tarafından eşzamanlı yönetmelik
kontrolünü sağlanan kural tabanlı bir yöntemdir. Bu yöntemde, bina elemanlarının
her biri, ilgili yönetmeliğin kurallarına ve
koşullarına göre uygunluk açısından kontrol edilir ve sonuç raporları oluşturulur.
BIM, AEC endüstrisinde bina projelerin
bilgi alışverişinde en etkili platform olarak
kabul edilmektedir ve çeşitli yazılımların
geliştirilmesini desteklemektedir. BIM
tasarımcı, mimar, mühendis, yüklenici, mal
sahibi vb. gibi projede yer alan katılımcılar
için bina projelerinin bina yönetmeliklerine ve standartlarına göre uygunluğunun
otomatik veya yarı otomatik olarak kontrol
edilmesini kolaylaştırmaktadır. ACCC sürecinde bina projesine ait veriler iki şekilde
temsil edilmektedir. Bunlar:
• BIM modeli,
• IFC veri standartı
2.1.1. BIM & ACCC
Tüm tasarım faaliyetleri bina enformasyonu modellemesi iş akışında bir BIM tabanlı
model ile yürütülmektedir. Mimarlar, tasarımcılar, mühendisler, yükleniciler, mal
sahibi vb. proje katılımcılarının çalıştıkları
veri formatlarının farklı olması nedeniyle,
katılımcılar tarafından birlikte çalışabilirliğin önemi vurgulanmıştır. Birlikte
çalışabilirlik alanına yönelik ilk çalışmalar
1970’lerde ilk veri tabanı sistemi ile başlamıştır. Geleneksel manuel yöntemlerle,
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kâğıt üzerinde elle tasarlanan ve kontrol
edilen bina elemanlarını temsil etmek için
önce iki boyutlu CAD sistemleri kullanılmış; daha sonra bu sistemler 1980’lerde üç
boyutlu temsil araçları haline getirilmiştir.
1990’ların başında bina modeli temsilleri
için nesne tabanlı BIM paradigmasına
geçilmeye başlanmıştır (Hakim ve Garrett
1993, 108-110). 2000 yıllarda üç boyutlu
BIM’e süre ve maliyet eklenerek dört ve
beş boyutlu BIM olarak geliştirilmiştir.
Günümüzde ise n boyutlu BIM olarak
AEC endüstrisinin ihtiyacı doğrultusunda geliştirilmeye devam etmektedir. Bir
bina projesi için gerekli proje çizimleri,
üç boyutlu gösterimleri, malzemeleri,
maliyeti, kısacası projeye ait tüm belgeleri
üretebilecek kadar kapsamlı, birleşik veri
tabanı olan bilgisayarı kullanma konsepti
ortaya konmuştur. 2000 yılından itibaren
gerçekleştirilen çalışmalar ile BIM teknolojisinin önemi gün geçtikçe artmış ve
AEC endüstrisinde önemli kolaylıklar sağlamıştır. Autodesk®, Graphisoft®, Bentley®
gibi bilgisayar destekli tasarım uygulama
firmaları tarafından çeşitli BIM yazılımları
geliştirilmeye başlanmıştır.
BIM, bu çalışmada kullanılan teknolojilerin ilkidir. AEC endüstrisindeki en
önemli gelişmelerden biri olan BIM, farklı
araçları ve süreçleri tasarıma dâhil ederek
proje verilerinin sayısal ortamda yönetilmesine olanak sağlayan bir teknolojidir.
BIM, binayı oluşturan elemanları temel
almakta ve elemanların birbirleriyle olan
ilişkilerini modellemektedir. BIM, daha
iyi bir görselleştirme ve proje bütünleşme
olanağı sağlamasının yanı sıra, iş birliği gereksinimi, daha kaliteli çıktıların
oluşturulması, proje risklerinin azaltılması,
eşgüdüm eksikliği nedeniyle oluşabilecek
süre kaybı, maliyetin en aza indirilmesi ve
çevreye daha az zararlı binaların üretilmesi
amacıyla geliştirilmiştir. BIM geliştirme
araçları, akıllı sanal BIM modeli üreten
platformlardır. Sanal BIM modelini oluşturmak için semantik açıdan zengin bina
elemanları kullanılmaktadır. Bu alanda
yaşanan son gelişmeler, bina modellerini
temsil etmek üzere hem yazılımsal, hem
de donanımsal ilerlemelerin vazgeçilmez

olduğunu göstermiştir. Ortaya çıkan BIM
modeli ve modeldeki bina elemanlarına
özellikler eklenebilme yeteneği birleştiğinde, BIM bina tasarımlarının uygulanması,
değerlendirilmesi ve denetlenmesi işlemlerini yapan kurum veya kuruluşlar tarafından kabul gören bir araç haline gelmiştir.
Başka bir deyişle, BIM modeline göre bina
yönetmeliklerinin uygunluğunu otomatik
kontrol eden yazılımlar ile doğrulanacağı
yeni bir ortam sağlanmıştır.
Şekil 1’de görüldüğü gibi otomatik bina
yönetmelik uygunluk kontrol sistemlerinin
uygulanması için temel gereklilik, nesne
tabanlı BIM modellerinin ACCC için
gerekli bilgiye sahip olmasıdır. Bu, bina
elemanlarının tüm detaylarının ilgili bina
yönetmeliklerindeki maddelerine göre
uygun olup olmadığının incelenmesine
olanak sağlar. Ayrıca tüm bina elemanları
tek bir BIM modeli üzerinde oluşturulmalıdır. BIM’de oluşturulan bina elemanları,
çeşitli parametrik verilere ve özelliklere
sahiptir. Örneğin; bir kolon elemanı malzeme, boyut, tür, maliyet vb. gibi özelliklere
sahiptir. Aynı şekilde bir duvar elemanı için kalınlık, yükseklik ve malzeme
verisine ihtiyaç vardır. Bu nedenle, ACCC
uygulaması için üç boyutlu bir bina modeli
gereklidir. Bu bina modeli projede yer alan
tasarımcı, mimar, mühendis, yüklenici,
tedarikçi vb. proje katılımcıları tarafından
her bir bina elemanı, en ayrıntı düzeyine
kadar oluşturulmalıdır. Örneğin, ABD
Genel Hizmetler İdaresi (The US General
Services Administration, GSA), basit bir kural
kontrolü için modelleme gereksinimlerinin
temel şekillerini sunmaktadır (GSA 2018).
Bu bilgiler, yazılım sağlayıcıları tarafından
IFC içinde doğru bir şekilde kodlanmalı ve
tasarım yazılımı tarafından doğru şekilde
test edilmelidir. Özetle, BIM bina yönetmeliklerinin ACCC sistemlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlayan büyük
bir potansiyele sahiptir. Böylece, BIM
yerel yönetimler tarafından yürütülmekte
olan binanın mevcut standart ve yönetmeliklere uygun olarak tasarlanıp tasarlanmadığı, inşa edilmekte olup olmadığı,
sonuç ürünün standart ve yönetmeliklerin
gereksinimlerine uygun olup olmadığı vb.
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Sözlük
(Dictionary)

Raporlama
(Reporting)

Kuralların
Yorumlanması
(Rules
Interpretation)

Kuralın
Uygulanması
(Rule Execution)

Yönetmelik
(Codes)

BIM Araçları
(BIM Tools)

Kullanıcı
Kuralları
(User Rules)

Mimar
(Architect)

2.1.2. IFC & ACCC
1997 yılında The Industry Alliance for
Interoperability (IAI) tarafından birlikte
çalışabilirlik için yeni bir endüstri temel
sınıfları olan IFC (Industry Foundatiton Classes)
veri standardı oluşturulmuştur (IAI 1997;
Eastman 1999). IFC, herhangi bir yazılımdan bağımsız olarak EXPRESS dilinde
geliştirilmiş standart, nesne tabanlı veri
modelidir (ISO10303-11 1997; buildingSMART
2017). BIM tabanlı yazılımlar tarafından
desteklenmektedir. Dolayısıyla, BIM ve
IFC veri standardının tasarım sürecinde önemli ilerlemeler sağlayacağı ve iş
birliğini kolaylaştıracağı kabul edilmektedir. AEC endüstrisindeki birçok katılımcı arasında bina elemanların bilgisi,
farklı yazılımlar arasında IFC kullanılarak
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ACCC

Mühendisler
(Engineers)

kontrol süreçlerinin etkinliğini ve doğruluğunu arttırmaktadır.

Kullanıcı(lar)
(User(s))
BIM

Hesaplanabilir Model
Oluşturucusu
(Computable Model
Builder))

Mal Sahibi
(Owner)

BIM Modeli
(A BIM Model)

Yüklenici
(Contractor)

Tesis Yöneticisi
(Facility Manager)

paylaşılmakta ve kolayca aktarılabilmektedir. IFC standardının en önemli özelliği,
bir bina elemanının birden fazla özellik
tarafından tanımlanmasını sağlayan zengin
veri yapısıdır. IFC standardında veriler
duvar, kolon, kiriş, döşeme, pencere, kapı,
korkuluk, asansör, merdiven vb. farklı bina
elemanlarına ayrılır. Bu bina elemanları üç
boyutlu bir geometriye ve boyut, malzeme,
özellik, fiyat, miktar vb. parametrelere de
sahiptir. IFC bir bina projesine ait temel iki
bilgiyi içerir:
•

Projeye dâhil olan tüm katılımcıların
bilgisi (mimar, mühendis, yüklenici, mal
sahibi, işveren, alt yüklenici, yapım yöneticisi
vb.),

•

Başlangıç gereksinimleri, tasarım,
inşaat, bakım, işletme dâhil olmak
üzere proje yaşam döngüsündeki tüm
aşamaların bilgisi.

Tedarikçi
(Supplier)

Diğer Katılımcılar
(Other Participants)

Şekil: 1
BIM modeli ve ACCC arasındaki ilişki.
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IFC, kullanıcılara bir bina projesi hakkında
kapsamlı bilgi ve özellikleri sunmaktadır.
Ayrıca, uluslararası standart haline getirilmiş nesne tanımlarını temsil eder. BuildingSMART International’a göre IFC, bir
bina projesinde çeşitli katılımcılar arasında
paylaşılan BIM verisinin açık bir spesifikasyonu olarak tanımlanmaktadır. IFC
nesne tabanlı konsepte sahiptir. Nesneler
bina projesinde kullanılan bina elemanları
olarak da adlandırılır. Bu bina elemanları
üç boyutlu olup tanımı, adı, boyutu, yeri,
malzemesi, maliyeti vb. gibi özelliklere
sahiptir. IFC dosyasındaki bina elemanlarının bilgileri, AEC endüstrisinde kullanılan
farklı yazılımlar arasında kolayca aktarılabilmektedir. IFC formatına dışa aktarım
yapılmadan önce binayla ilgili tüm enformasyonun uygun bir şekilde modellenmesi
gerekmektedir. BIM modeli IFC formatına
dönüştürüldüğü zaman bina elemanlarına
ait enformasyon, ilgili IFC kavramlarına
çevrilebilmektedir. Bir bina modeli IFC
dosya biçimine dönüştürüldüğünde, otomatik bina yönetmelik uygunluk kontrolü için
gereken detaylı enformasyon da sağlanmış
olmaktadır. Elle yapılan yönetmelik kontrolünün bilgisayar ortamında sayısal olarak
yapılması, yönetmelik uygunluk kontrolünün kâğıt üzerinde değil, BIM tabanlı özel
yazılımlar aracılığıyla oluşturulan BIM
modelinin dışa aktarımının yapıldığı IFC
verisi üzerinden yapılması avantajını da
beraberinde getirmektedir (Eastman vd, 2009,
1025-1030).
buildingSMART International’a göre bir
IFC veri modelinin genel şeması dört katmana ayrılmaktadır. Katmanlar arası sıkı
bir referanslama hiyerarşisi vardır. Referanslama kuralı yalnızca bir üst katmandan
alt katmana doğru gerçekleşmektedir. Tüm
katmanlar kaynak katmanındaki verilere
referans verebilir. Katmanlar sırasıyla
şunlardır:
• Alan Katmanı (Domain Layer), belirli
bir disipline özgü ürün, süreç veya
kaynakların varlık tanımlarını içerir.
Bu tanımlar genellikle alan içi bilgi
alışverişi ve paylaşımında kullanılır.
• Birlikte Çalışabilirlik Katmanı
(Interoperability Layer), alan katmanı mo-

dellerinin farklı disiplinler arasında
birlikte çalışabilirliğini sağlamak
için bir değişim mekanizması sunar.
Belirli bir disipline özgü ürün, süreç
veya kaynakların varlık tanımları
arası inşaat bilgilerinin paylaşımı için
kullanılır.
• Çekirdek Katmanı (Core Layer), bina
elemanları ve özellikleri arasındaki
ilişkiye dayanan bir IFC genişletme aracı sağlar. Bu katman kontrol
uzantısı, ürün uzantısı, süreç uzantısı
ve çekirdek modüllerini içerir.
• Kaynak Katmanı (Resource Layer), bina
elemanlarını tanımlayan kaynakları
içerir. Bunlar veri, zaman, malzeme,
geometrik kısıtlamalar, geometri,
model, miktar, topoloji, sunum, görünüm, temsil, kısıtlama, onay, maliyet
vb. kaynaklardan oluşur.
IFC’nin hiyerarşik bir örneği Şekil 2’de
gösterilmiştir. BIM yazılımı aracılığıyla
BIM modeli oluşturulan bir bina projesinin
IFC formatında ilk karşılığı IfcProject’dir.
IfcProject, projeye ait temel bilgileri içerir.
BIM modeli her zaman bir proje sayısını
temsil ettiği için IfcProject sayısı bir olmak
zorundadır. Bunun dışındaki durumlar için
IFC’den bahsetmemiz mümkün değildir.
IfcProject her zaman proje sahibini temsil
eden IfcOwnerHistory’e bağlıdır. IfcSite,
projenin yer aldığı üzerine inşa edileceği
site veya alan bilgisini içerir. Proje birden
fazla site üzerinde yapılabilir. Bu yüzden
IfcProject dışında IFC türlerindeki sayılar
birden fazla olabilir. IfcBuilding, projede
yer alan bina veya binaların bilgilerini içerir. IfcBuildingStorey ise binada yer alan
kat sayılarını sıralayarak her katın bilgisini
listeler. Bundan sonra IfcBuildingElement
olarak nitelendirdiğimiz bina elemanlarının
bilgileri sıralanır. Projede yer alan bina elemanlarının listesi iki şekilde sıralanır:
• Oda, mekân, mahal zone vb. temsil
için kullanılan IfcSpace’lerin IfcBuildingStorey’e mantık ilişkisi IfcRelAggregates ile kurulur. IfcRelAggregates aracılığıyla tüm IfcSpace’ler
burada sıralanır.
• IFC içinde IfcSpace dışında yer alan
diğer tüm bina elemanlarının IfcSpaSayı 29, Mart 2020
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IfcRelAggregates

IfcSpace

Şekil: 2
IFC hiyerarşisinin basitleştirilmiş bir örneği.

IfcOwner
IfcOwner

IfcProject

IfcBeam
IfcOwner

IfcSite
IfcBuilding

IfcColumn
IfcBuildingStorey
IfcGrid
IfcRailing
IfcRelContainedIn
SpatialStructure

IfcSlab
IfcStair
IfcTransport
Element
IfcWallStandard
Case
IfcWindow

ce’lerin IfcBuildingStorey’e mantık
ilişkisi IfcRelContainedInSpatialStructure ile kurulur. IfcSpace dışındaki
IfcBeam, IfcColumn, IfcRailing,
IfcSlab, IfcStair, IfcDoor, IfcWindow vb. tüm bina elemanları burada
listelenir.
IFC spesifikasyonu ilk olarak International
Interoperability Alliance (IAI) tarafından,
günümüzde ise BuildingSMART International tarafından geliştirilmekte, güncellenmekte ve sürdürülmektedir. IFC, AEC
endüstrisinde bilgi alışverişi ve birlikte
çalışabilirliği geliştirmek için kullanılan
en uygun veri standartlarından biri olarak
kabul edilmektedir. Şekil 3’de görüldüğü gibi, IFC 1.0’in oluşturulduğu 1997
yılından bu yana IFC’nin farklı versiyon-

ları piyasa sürülmektedir. 1997’de IFC
1.0, 1998’de IFC 1.5, 1999’da IFC 2.0,
2001’de IFC 2x, 2003’te IFC 2x2, 2005’de
IFC 2x3, 2013’te IFC 4, 2018’de IFC 4.1
ve 2019’da IFC 4.2 olmak üzere IFC’nin
versiyonları inşaat sektörünün ihtiyacını
karşılamak için geliştirilmekte, güncellenmekte ve piyasa sunulmaktadır.
3. ACCC Tarihçesi
AEC endüstrisinde tasarım uygunluğunu
otomatikleştirmeye yönelik ilk çalışmalar
1960’lara dayanmaktadır. 1966 yılında
Fenves tarafından önerilen AISC şartnamesi örnekleminde birbiriyle ilişkili
karar tablolarının temsil edildiği pratik bir
uygulaması ilk çalışma olarak gösterilir
(Fenves 1966, 473-490). 1969 yılında Fenves,
yönetmelik kurallarının ve koşullarının
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Şekil: 3
IFC versiyonunun zaman çizelgesi.
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uygulanabileceği karar tablolarının farklı
kombinasyonlarını oluşturmuştur. AISC
şartnamesi örnekleminde birbiriyle ilişkili
karar tablolarının temsil edildiği pratik
bir uygulama olmuştur (Fenves vd. 1969).
Fenves’in başarılı uygulamasından sonra,
çalışmayı daha ileriye götürmek için araştırma çalışmaları önerilmiştir. 1984 yılında
Pesquera ve arkadaşları tarafından Çelik
strüktürlerinin AISC şartnamelerine göre
tasarım uygunluğu için STEEL-3D olarak
bilinen üç boyutlu grafiksel bir CAD sistemi geliştirilmiştir. STEEL-3D’nin temel
amacı, iki ve üç boyutlu çelik konstrüksiyonlu binaların tasarımı için gerekli tüm
araçları sağlamaktır (Pesquera vd. 1984, 83-91).
1985 yılında Carnegie Mellon Üniversitesi’nde Noland ve Bedell tarafından basit
desteklenen prizmatik betonarme kirişlerin
tasarımı için bir otomatik kontrol yazılım
aracı oluşturulmuştur (Noland ve Bedell 1985,
71-82). Aynı yılda Austin Üniversitesi’nde
Jaeger ve Harelik tarafından bir otomatik
bina yönetmelik uygunluk kontrol sistemi
geliştirilmiştir (Jaeger ve Harelik 1985). 1987
yılında Fenves ve arkadaşları tarafından
bina yönetmeliklerini daha geniş kapsamlı
temsil etmek için Standart Analiz, Sentez
ve Değerlendirme (Standards Analysis, Synthesis
and Evaluation, SASE) biçimsel dili geliştirilmiştir (Fenves vd. 1987). 1985 yılında Lopez
ve arkadaşları tarafından Fenves’in SASE
çalışmasına ek olarak bilgisayar destekli
tasarım için standart arayüzü olan SICAD
sistemi geliştirilmiş ve uygulanmıştır.
SICAD, uygulama programı veri tabanlarında tarif edilen tasarım bileşenlerinin
kontrolünü göstermek ve tasarım standartlarına uygunluğunu kontrol etmek için
geliştirilmiş bir yazılım prototipidir (Lopez
vd. 1985).
Sayıca fazla olan ve güncellenen yönetmelikleri takip etme zorluğu sorununa
yönelik, daha az belirsiz ifadelerin yer
aldığı ve anlaşılması net ifadelerden oluşan
bina yönetmeliklerini standartlaştırmak
için özel yazılım araçları kullanılabilir fikri
ortaya çıkmıştır. Bu fikri gerçekleştirmek
için 1987 yılında Finlandiya’daki VTT
Teknik Araştırma Merkezi tarafından bina
standartlarının bilgisayarlaştırılmasına

yönelik bir dizi prototip sistemi önerilmiştir. Soru-Cevap şeklinde çalışan prototip
sistemi, bir uzman sistemine sahiptir. İlk
uygulaması, bilgisayar tarafından bina
modellerini yangın yönetmeliğine göre
uygunluğu olmuştur (Kähkönen ve Björk 1987).
Aynı yılda Garrett ve Fenves tarafından,
standart-bağımsız bir yaklaşım kullanarak
bina elemanlarının kesitlerini boyutlandırmak ve oranlamak için standart işleme
uzmanı SPEX (Standards Processing Expert) sistemi geliştirilmiştir. SPEX, belirlenmiş bir
tasarımın niteliklerini temsil eden bir dizi
temel veri öğesini referans alarak SICAD
sistemi aracılığıyla çalışan bir tasarım
standart modelidir. SPEX, üç temel bilgiyi
kullanarak bina elemanlarının otomatik
olarak tasarlandığı bir tasarım stratejisi
sunmaktadır. Bunlar bina elemanlarının
tasarım standart bilgisi, bina elemanlarının geometrik ilişkiler bilgisi ve tasarım
uzmanlığı bilgisidir (Garrett ve Fenves 1987,
219-238).
1990 yılı itibariyle bina yönetmelik
uygunluk kontrolünün otomatik gerçekleştirilmesi konusundaki çalışmaların
IFC desteğinin sağlanmasıyla, çalışma
sayısında artış olmuştur. 1997 yılında,
IAI tarafından birlikte çalışabilirlik için
yeni bir IFC 1.0 standardı tanıtılmıştır (ISO
10303-11 1997). Günümüzde son sürümü IFC
4x2 olmak üzere IFC’nin versiyonları inşaat sektörünün ihtiyacını karşılamak için
buildingSMART International tarafından
geliştirilmekte, güncellenmekte ve piyasa
sürülmektedir. Ayrıca IFC, BIM tabanlı
yazılımlar tarafından desteklenmektedir.
Dolayısıyla, BIM ve IFC’nin otomatik bina
yönetmelik uygunluk kontrolünde önemli
ilerlemeler sağlayacağı günümüzde de hala
kabul edilmektir. Bu birlikteliğin en erken
çalışmalarından birisi olan 1998 yılında
Han, Kunz ve Law tarafından önerilen bina
yönetmelik uygunluk kontrol sistemine
entegre bir İstemci-Sunucu Yaklaşımı’dır
(Han vd, 1998, 537-548). Sonuç ürün olarak
bina modelinin, tasarımı açısından bina
yönetmeliğine göre analiz etmek için web
tabanlı istemci-sunucu ilişkisine dayanan
bina yönetmelik uygunluk kontrol sistemi
oluşturulmuştur. Devamında 1995 yılında
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Huuskonen ve Kaarela tarafından BIM
ile birlikte çalışan bilgi tabanlı bir tasarım
otomasyon aracı olan Design++ geliştirilmiştir. Design++, nesneleri otomatik
olarak oluşturmak için bir dizi üretken
kural sağlamaktadır. 1990’lardaki uzman sistemlere benzeyen Design++ tüm
kuralları uygulamaya yönelik kodlanmakta
ve sadece uygulama içinden erişilmektedir (Huuskonen ve Kaarela 1995, 417-422). 2002
yılında Han ve arkadaşları tarafından
Amerikan Engellilik Yasası’na (ADA) göre
engelli tekerlekli sandalye kullanıcılarının
erişilebilirlik yönetmelik kontrolü için bir
simülasyon yaklaşımı geliştirilmiştir (Han
vd. 2002, 53-71).
Bu yaklaşımlar, birçok sanayi merkezli
çalışmalara zemin hazırlamıştır. 1995
yılında, iki boyutlu bina proje çizimlerinin yönetmelik uygunluk kontrolünü
otomatikleştirme düşüncesine odaklanan
CORENET araştırma girişimi olmuştur.
CORENET, Singapur Ulusal Kalkınma
Bakanlığı tarafından zaman, verimlilik
ve kaliteyi arttırmak için inşaat ve gayrimenkul sektörüne yeni bir dönüm noktası
getirme amacıyla başlatılmıştır. İleri enformasyon sistemleri ile iş süreçlerini yeniden
yapılandıran, IFC tabanlı bir enformasyon
teknolojisi girişimidir (CORENET 2018).
CORENET’in temel amacı tasarım, ihale,
inşaat, yıkım, bakım vb. gibi bina yaşam
döngüsünün çeşitli süreçlerinde toplam birlikte çalışabilirliği kolaylaştıran bir enformasyon altyapı sistemini oluşturmaktır. Bu
sistem, üç modülden oluşmaktadır. Bunlar:
CORENET e-Submission, CORENET
e-PlanCheck ve CORENET e-Info. CORENET kendisinden sonraki birçok ACCC
sistemlerine öncülük etmiş, gelişmiş bir
sisteme sahiptir. Öncülük ettiği çalışmalardan birisi Solibri Model Checker (SMC)’dir.
SMC, IFC verisini okuyan, IFC verilerine
erişimi sağlayan, bina yönetmelik uygunluk işlemini kolaylaştıran, Java tabanlı
bağımsız bir platform uygulamasıdır (SMC
2018). SMC, BIM modellerinde bulunan
bilginin elde edilmesi, analiz edilmesi ve
değerlendirilmesi için çeşitli fonksiyonlara
sahiptir. SMC, bina elemanlarının temel
geometrik özellik ve öznitelik hatalarının
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tespitinin yanı sıra, yangın çıkışları, yol
mesafesi denetimi, mekânların alan ve
hacim kontrolü vb. gibi program içinde
yerleşik kural denetimlerine sahiptir (Corke
2013; SMC 2018).
2007 yılında ABD tarafından kuralların kontrol işlemi için SMC yazılımını
kullanan, BIM modellerinin yönetmelik
kontrolünü gerçekleştirmek için çeşitli
kurallar geliştiren ABD Genel Hizmetler
İdaresi (The US General Services Administration, GSA) girişimi başlatılmıştır (GSA 2018).
GSA, BIM modeli uygulamasının ve
doğrulamasının ana uygulayıcılarından
biridir. GSA tarafından 2007 yılı itibariyle bir dizi BIM Kılavuzu yayınlanmaktadır. İlk kılavuz BIM Kılavuzu 01
ve son kılavuz BIM Kılavuzu 07 Bina
Elemanları’dır. Gelecekteki tüm kurulumlar için BIM modellerinin GSA’nın BIM
kılavuzlarına uygun teslim edilmesinin
zorunlu hale geleceği düşünülmektedir.
Ayrıca GSA, Georgia Institute of Technology tarafından geliştirilen Tasarım
Değerlendirme Aracı (Design Assessment
Tool, DAT) ile ABD’deki adliye binalarının
sirkülasyonu ve güvenlik doğrulaması
için bir kural kontrol sistemi geliştirmiştir
(Eastman vd, 2009, 1014-1025). DAT tasarım
kuralları, adliye binaları için sirkülasyon
ve güvenlik kurallarından oluşmaktadır
(CDG 2007). SMC için geliştirilen bir başka
çalışma ise, 2006 yılında AEC3 ve Digital
Alchemy tarafından desteklenen SMARTcodes geliştirme konsepti olmuştur (AEC3
2006). SMARTcodes kavramı, birlikte
çalışabilirlik için yazılı bina yönetmeliklerini bilgisayar tarafından okunabilen,
yorumlanabilen bina yönetmelik kodlarına
dönüştürülmesi fikri üzerine kurulmuştur.
SMARTcodes projesi, Uluslararası Kod
Konseyi (The International Code Council, ICC)
kodlarının ve ICC’nin federal, eyalet ve
yerel olarak kabul edilmiş sürümlerinin
ACCC uygulamasını sistematik hale
getirmeye ve otomatikleştirmeye odaklanmıştır. SMARTcodes uygulaması 2007 ve
2008 yıllarında çeşitli projelerde kullanılmıştır. Fakat, 2008’de başlayan durgunluk
ve kriz nedeniyle desteklendiği parasal
fonunu kaybetmiştir. Son zamanlarda,
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ICC, SMC ve Fiatech geliştiricileriyle
birlikte AutoCodes yazılımını oluşturmak
için ortak bir proje başlatılmıştır. AutoCodes projesi, ABD’de bina modellerini bina
yönetmelik uygunluk kontrolünü gerçekleştiren bir prototip sistemidir (Fiatech 2011).
Manuel olarak elle yapılan kâğıt çıktısına
bağlı tasarım kontrol sürecini, sayısal veri
ve teknolojiden yararlanarak bilgisayar
ortamında yönetmeliklere göre oluşturulan
bina yönetmelik kodlarına göre gerçekleştirilmesini sağlar (ICC 2018).
Express Data Manager (EDM), 1998 yılında
Norveç’te Jotne EPM Technology tarafından karmaşık ürün veri modellerini
yönetmek için bir nesne veritabanı olarak
geliştirilmiştir. EDM, EXPRESS modelleme dilini kullanarak, EDMmodelChecker dâhil olmak üzere birkaç ek modülü
içermektedir (ISO 10303-11 1997; Jotne IT 2018).
EDMmodelChecker, bir verisetini doğrulamak veya EXPRESS şemasında tanımlanan kural ve kısıtlamaları daha uygun
hale getirmek için kullanılabilir. EDM;
veri alışverişi, veri paylaşımı, veri entegrasyonu ve veri arşivleme gibi iş sorunları
çözümleriyle birlikte kullanıcılara işlevsellik sunmaktadır. 2000 yılında IFC verilerinin genişletilmiş görünümlerini oluşturan
bir C++ nesne kütüphanesi olan FORNAX,
Singapur merkezli e-devlet çözüm sağlayıcısı olan NovaCITYNETS Pte. Ltd.
firması tarafından EDMmodelChecker için
geliştirilmiştir (novaCITYNETS 2000). FORNAX nesneleri, bina yönetmelik kodlarının
koşul ve şartlarına göre genişletilebilecek
şekilde tasarlanmış ve özelleştirilmiştir.
Ayrıca, e-PlanCheck için bina yönetmeliklerinin kullanıldığı ve bina yönetmelik
kodlarının oluşturulduğu bir geliştirme ve
uygulama platformu da sunar (Khemlani 2005,
85-90). 2001 yılında ABD merkezli GTPPM
(Georgia Tech Process to Product Modeling), IFC
görünümlerini veya CIS/2 uyum sınıflarını
üretmek için ürün modellemesine sistematik bir yaklaşım olarak önerilmiştir (Crowley
2001). GTPPM, dinamik bilgi tutarlılık
kontrol kuralları olarak adlandırılan bilgi
türleri arasında bir dizi mantık kuralı
tanımlar. Bu kurallar, ürün modelleyicilerinin GTPPM’i IFC görünümü oluşturma

yöntemi olarak kullanmasını sağlar (Lee vd.
2006, 1715-1724).

2000 yılı itibariyle bina yönetmelik
uygunluk kontrolü alanına öncülük
eden Singapur ve ABD dışında ülkelere
özgü ACCC sistemleri geliştirilmeye
başlanmıştır. 2004 yılında CORENET
sistemini benimseyen ve Norveç Yapı
ve İnşaat Endüstrisi tarafından yönetilen
Norveç merkezli bir e-devlet sistemi olan
STATSBYGG önerilmiştir (Haraldsen vd.
2004, 44-70). STATSBYGG, bir e-devlet
sistemidir ve üç modüle sahiptir. Bunlar:
bilgi sistemi, bina başvuru e-gönderim
sistemi ve imar teklif sistemidir. Norveçli geliştiriciler, 2010 yılı itibariyle bina
projelerinin yaşam döngüsü boyunca IFC
tabanlı BIM özelliklerini kullanmak için
IFC kullanımını genişletme çabalarının
bir parçası olarak STATSBYGG sistemi
kullanılmaktadır (Sjøgren 2007; Statsbygg
2018). 2006 yılında Avustralya’daki CRC
İnşaat İnovasyonu’nun araştırma ekibi
tarafından geliştirilen DesignCheck, bir
bina yönetmelik uygunluk kontrol sistemidir (Ding vd, 2006a, 117-120). DesignCheck,
bina yönetmeliklerinin tasarım gereksinimleri kodlamak için EDM’yi kullanan
nesne tabanlı bir kural sistemi geliştirmiştir. DesignCheck, genişletilmiş tasarım
bilgilerinin modellenmesi için IFC’yi
kullanmaktadır. Tasarımın kavramsal
aşaması, proje aşaması ve inşaat aşaması
gibi tasarım süreci boyunca seçilen nesnelerin kontrol edilmesini sağlamaktadır
(Ding vd. 2006b, 1-16). 2009 yılında Eclipse
Foundation tarafından hidrotermal odaklı
bina kabuk performansını değerlendiren
ACCBEP (Automated Code Compliance Building
Envelope Performance), Kanada merkezli
bir ACCC uygulamasıdır (Tan vd. 2010,
203-211). Eclipse Foundation tarafından
Eclipse ortamında Java programlama dili
kullanılarak geliştirilmiştir. ACCBEP’in
dört modülü bulunmaktadır (Tan vd. 2010,
203-211). Bunlar: veri entegrasyon modülü,
bina ve bileşen görselleştirme modülü,
bina kabuk performans hesaplama modülü
ve bina yönetmelik uygunluk kontrol
modülüdür. 2013 yılında Porto Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından
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Portekiz yönetmeliğine göre evsel su
sistemi şebekesi projeleri için otomatik
bina yönetmelik uygunluk kontrolünü sağlayan LicA yazılım sistemi geliştirilmiştir
(Martins ve Monteiro 2013, 12-23). LicA’nın
bina yönetmelik uygunluk kontrol sistemi,
geleneksel ilişkisel veri tabanına dayanmaktadır. LicA, IFC veri formatını
desteklememektedir. Bu yüzden kendine
özel bir uygulamaya sahiptir. LicA’nın
grafiksel kullanıcı arayüzü olan LiCAD,
sonuçların hem grafik hem de yazısal
formlarda gösterilmesini sağlar.
Güney Kore’nin bina yönetmelik uygunluk
kontrolüne yönelik çalışmalarından bazıları, yüksek binaların güvenlik yönetmeliğine odaklanmıştır. Örneğin, I. Kim, J. Choi
ve G. Cho, tahliye asansörünün ve güvenlik tahliye bölgesinin kontrolü için SMC
ve API’yi kullanarak kurallar geliştirmiştir
(Kim vd. 2013, 83-92). Diğer bir çalışma açık
BIM tabanlı süreç kullanılarak Güney Kore
Yapı Kullanma İzni Yönetmeliği’nin kontrol listesine dayanan bina izinleri ve diğer
bina yönetim süreçleri için bir bina yönetmelik uygunluk kontrol sisteminin geliştirilmesidir (Choi vd. 2014). Bu çalışma IFC
Pset (sürümü için özellik kümesi) temel alınarak
hazırlanmıştır. IFC için özellik set tanım
(property set definitions, PSD) şeması içermektedir. PSD’nin amacı, IFC özelliklerinin
dışındaki özellik kümelerini tanımlamak
için bir XML şeması tanımı sağlamaktır.
PSD, geçerli IFC elemanlarının veya türlerinin bilgilerini içermektedir (buildingSMART
International 2016). Bir başka çalışma ise H.
Lee ve arkadaşlarının insan tarafından
okunabilen yönetmelik madde cümlelerinin, bilgisayar tarafından okunabilen bina
yönetmelik kodlarına dönüştürülmesi çalışmasıdır (Lee vd, 2015, 101-105). Bu çalışmada,
Güney Kore Bina Yönetmeliği’ndeki doğal
dil cümlelerini yürütülebilir ve bilgisayar
tarafından okunabilir biçime dönüştürmek
için mantık temelli bir mekanizma kullanılmıştır. Diğer bir çalışma, H. Lee, S. Park,
I. Kim ve J. Lee tarafından BIM tabanlı
tasarım uygunluk kontrol sistemi için Güney Kore Mimari Yönetmelik maddelerine
mantıksal kural-temelli bir yaklaşım geliştirilmiştir. Yönetmelik metnini mantıksal

88

Sayı 29, Mart 2020

kural tabanlı bir çerçeve içinde bilgisayar
tarafından okunabilir bir formata dönüştürmek için bir çeviri sürecini tanımlamıştır
(Lee vd, 2015, 106-110).
ACCC alanındaki insan benzeri zekanın
fikri olan Yapay Zekâ (Artificial Intelligence,
AI) yöntemleri, bilgisayar aracılığıyla yasal
düzenleme ve yönetmelik gerekliliklerini kodlayarak ACCC sürecini tamamen
otomatik hale getirmeyi amaçlamıştır.
AI yöntemleri genellikle, dil ifadelerinin
olasılık dağılımını tahmin eden Doğal
Dil İşleme (Natural Language Processing, NLP)
tekniklerinin kullanımına dayanır. NLP,
doğal dil ve bilgisayar arasındaki etkileşimle ilgilidir. NLP’nin amacı, bir kişinin
ve bir makinenin doğal olarak iletişim
kurmasını sağlayan dilin ve üretim teorisinin kavranmasını sağlamaktır. İki tür
AI yaklaşımı önerilmiştir (Crowston vd 2010,
1-2). Kural tabanlı yaklaşımda (a rule-based
approach), belgeleri işlemek için manuel
olarak geliştirilmiş kurallar kullanılır. ML
tabanlı yaklaşım (a ML (machine learning)-based
approach), mevcut verilerden veya önceki
deneyimlerden öğrenilen bir sistemi ifade
eder ve metin işlemek için ML algoritmaları kullanılır. Başka bir sınıflandırma
biçimi olarak AI yöntemleri, kullanılan
NLP tekniklerinin metin işleme üzerindeki
farklılığına ve vurgusuna göre sığ ve derin
yaklaşım (shallow and deep approaches) olarak
sınıflandırılmıştır.
Günümüzde, yasal kaynaklardan veri elde
eden ve güncel tutulan bina yönetmeliklerinin ve standartlarının hesaplanabilir bir
temsilini oluşturmak için yapılan çalışmalar devam etmektedir. Şekil 4’te gösterildiği gibi bina yönetmelik uygunluk kontrol
sistemlerinin tarihsel sürece göre gelişimi
listelenmiştir. Araştırmacılar AEC endüstrisinde standartların ve yönetmeliklerin
pratik olarak hesaplanabilir bir temsili için
daha kalıcı bir çözüm arayışı içindedirler.
Bina yönetmeliklerinin alan bilgi gösterim
çalışmalarıyla gelişen BIM sayesinde AEC
endüstrisinde bina yönetmeliklerine ve
standartlarına göre uygunluğunun otomatik
veya yarı otomatik olarak kontrol edilmesini sağlayan çeşitli ulusal ve uluslararası
ACCC sistemleri geliştirilmektedir.
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Şekil: 4
Bina yönetmelik uygunluk kontrol sistemlerinin tarihsel sürece göre gelişimi.

1950
Many Researches, 1950: Al (Artificial Intelligence)
Technigues

1960
Many Researches, 1960: NLP (Natural Language
Processing)

1985
Jaeger, and Harelik, 1985: An Automated Code
Compliance Checking System

1985
Lopez, Elam, and Wright, 1985: SICAD (Standards
Interface for Computer Aided Design) System

1985
Noland, and Bedell, 1985: An Automated Checking
Software of Simply-Supported Prismatic Reinforced
Concrete Beams

1987
..
Kahkönen, and Björk, 1987: Computerization of
Building Standards

1995
Huuskonen, and Kaarela, 1995: Design++, A
Knowledge-Based Design Automation Tool

1987
Garrett and Fenves, 1987: SPEX (Standards Processing
Expert) System

1995
The Building Construction Authority (BCA) of
Singapore, 1995: CORONET (Construction and Real
Estate Network)

1998
Han, Kunz, and Law, 1998: A Client-Server Approach

2000
novaCITYNETS Pte. Ltd., 2000: FORNAX

1998
Jotne EPM Technology, 1998: EDM (The Express Data
Manager)

2000
The Nemetschek Group, 2000: SMC (Solibri Model
Checker)

2001
Georgia Institute of Technology, 2001: GTPPM

2002
2004

The Norwegian Building and Construction Industry,
2004: Statsbygg

2006
AEC3 and Digital Alchemy, 2006: SMARTcodes

Han, Law, Latombe, and Kunz, 2002: A Simulated
Approach to the ADA (American Disability ACT)
Wheelchair Accessibility Checking

2006
A Research Team of CRC’s Constriction Innovation in
Australia

2007
The General Services Administration (GSA), 2007:
BIM Guidelines

2009
The Eclipse Environment of Eclipse Foundation, 2009:
ACCBEP

2012

2012
N. O. Nawari, 2012: FOL (Firs-Order Logic)

Fiatech, 2012: AUTOCodes

2013

2013
The Faculty of Engineering of Porto University in
Portugal, 2013: LicA

Kim, Cho, Moon, Ju and Kang, 2013: Enhancing
Interoperability of Construction Data for Managing
Integrated Active BIM Features

2014
2015
Lee, Lee, Park, and Lee, 2015: An Approach to Translate
Korea Building Act Into Computer-readable Form for
Automated Design Assessment

Choi, Choi, and Kim 2014: Development of BIM-based
Evacuation Regulation Checking System for High-Rise
and Complex Buildings
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4.

ACCC Sistemleri

Günümüzde, otomatik bina yönetmelik
uygunluk kontrol sistemlerinin uygulama
yönlerini desteklemek için geliştirilmiş bir
dizi yazılım platformu bulunmaktadır. Bu
sistemlerin birbirinden farklılık gösterdiği
özellikleri vardır. Bunlar tasarım kontrol
sürecini otomatikleştirme, tasarım bilgisini modelleme, bina yönetmeliklerini
kodlama, raporlama, üç boyutlu görselleştirme ve diğer uygulamalarla entegrasyon
yeteneğidir. Şekil 5, farklı bina yönetmelik
uygunluk kontrol sistemlerinin konsept
diyagramı gösterilmiştir. Bu sistemlerin
girdisi için bir BIM modeline ihtiyaç
vardır. Süreç kısmında, üç yöntem kullanılmaktadır. Bu sistemlerin bir kısmı
siyah-kutu yöntemleri (black-box methods)
olarak kabul edilir. Bu yöntemde kullanıcılar, kural oluşturma motoruna (rule-making
engine) erişimi kısıtlıdır. Yani kullanıcıların kural oluşturma özellikleri yoktur.
Diğer yöntemler ise, kullanıcıların çeşitli
kişiselleştirme ve etkileşim derecelerine
sahip olduğu, gri-kutu yöntemleri (gray-box
methods) veya beyaz-kutu yöntemleridir
(white-box methods). Bu yöntemlerde kullanıcıların kural oluşturma özellikleri bulunur.

Fakat kuralların önem derecesi kullanıcının
özelliğine göre değişebilir. Bazı kullanıcılar kuralları güncelleştirme yetkisine
sahipken, bazıları sadece basit düzeyde
kural oluşturma yetkisine sahip olabilir. Bu
tamamen sistemlerin kullanıcılara sunmuş
olduğu hizmetlerle ilgilidir. Sistemler genel olarak yönetmelik kontrolü gibi önemli
bir hizmeti sağladıklarından, sistemlerin
kural oluşturma motorları için siyah kutu
yöntemleri daha çok tercih edilmelidir.
Sistemlerin çıktısı; bir rapor, onay, sonuç,
BIM modelinin uygulanması, vb. olabilir.
Şekil 6’da bina yönetmelik uygunluk
kontrol sistemlerinin listesi ve mevcut web
sitelerinin kullanıcı ara yüzleri gösterilmiştir Bina yönetmelik uygunluk kontrol sistemlerinin tarihsel sürece göre gelişiminde
elde edilen ACCC sistemleri şunlardır:
•

CORENET

•

FORNAX

•

SMC

•

Jotne EDMmodelChecker & EDM

•

STATSBYGG

•

Ülkelere özgü ACCC sistemleri
o ICC & SMARTcodes
Şekil: 5
Bina yönetmelik uygunluk kontrol sistemlerinin konsept diyagramı.
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CORENET

FORNAX

SMC

Jotne EDMmodelChecker
& EDM

Bina Yönemelik Uygunluk Kontrol Sistemleri

STATSBYGG

ICC & SMARTcodes

GSA & DAT

Güney Kore Çalışmaları

DesignCheck
Ülkelere Özgü ACC
Sistemleri
LicA

ACCBEP

GTPPM

Diğer Sistemler

NLP
Yapay Zeka Yaklaşımları
AI

Şekil: 6
Bina yönetmelik uygunluk kontrol sistemlerinin listesi ve kullanıcı ara yüzleri.

o GSA & DAT
o Güney Kore Çalışmaları
o DesignCheck
o LicA
o ACCBEP
o GTPPM
o Diğer Sistemler
– STEEL-3D
– SICAD
– SPEX
– Design++

– Bina Standartlarının Bilgisayarlaştırılması
– İstemci-Sunucu Yaklaşımı
– Basit Desteklenen Prizmatik
Betonarme Kirişlerin Otomatik Kontrol Yazılımı
– Bina Yönetmelik Uygunluk
Kontrol Sistemi
– ADA Erişilebilirlik Yönetmelik Kontrolüne Simülasyon
Yaklaşımı
• Yapay Zekâ Yaklaşımları
o NLP
o AI
Tablo 1’de ACCC sistemlerinin adına, yılına, ülkesine, hedef alanına / yönetmeliğine,
kontrol platformuna, ekstra özelliklerine,
alan bilgi gösterimine, hesaplanabilir modeline, veri standart türüne göre referanslarıyla birlikte sınıflandırılması verilmiştir.
Genel olarak ACCC sistemlerine baktığımızda her bir sistem ülkeler tarafından
geliştirilmiş veya desteklenmiştir. ACCC
sistemleri içinde Tablo 1’de belirtilen
özelliklerin tümüne sahip sistemler CORENET, Jotne EDMmodelChecker & EDM,
SMC, FORNAX, GTPPM, DesignCheck, ICC & SMARTcodes, GSA & DAT,
ACCBEP, STATSBYGG ve LicA’dır.
1984-2015 yılları arasındaki sistemleri
destekleyen ülkeler arasında Amerika
Birleşik Devletleri, Avustralya, Finlandiya,
Güney Kore, Kanada, Norveç, Portekiz ve
Singapur yer almaktadır. Sistemlerin çalıştığı hedef alanı bina yönetmelikleri olsa
da birçoğu bina kabuk performans yönetmeliği, evsel su dağıtım şebekesi yönetmeliği, güvenlik yönetmeliği, sirkülasyon ve
güvenlik yönetmeliği, tekerlekli sandalye
erişilebilirlik yönetmeliği, yapı kullanma
izni yönetmeliği gibi spesifik yönetmelikleri ele almıştır. Yönetmelik dışında köprü
tasarım sistemi, nesne veri tabanı, standart
işleme uzmanı, tasarım otomasyonu, ürün
modelleme gibi hedef alanlarına odaklanılmıştır. Sistemlerin çalıştığı kontrol
platformları arasında ACCC sistemleri,
yazılım programlama dilleri, sorgulama
dilleri, CAD sistemleri bulunmaktadır. Bu
kontrol sistemlerinden EDMmodelChecSayı 29, Mart 2020
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Sistemin Adı

Yılı

Ülkesi

Hedef Alanı /
Yönetmeliği

Kontrol
Platformu

STEEL-3D

1984

Amerika Birleşik
Devletleri

AISC
Şartnameleri

STEEL-3D
CAD

SICAD
(Standards Interface for
Computer Aided Design)

1985

Amerika Birleşik
Devletleri

Köprü Tasarım
Sistemi

SICAD

Basit Desteklenen
Prizmatik Betonarme
Kirişlerin Otomatik Kontrol
Yazılımı

1985

Amerika Birleşik
Devletleri

Bina Yönetmelik Uygunluk
Kontrol Sistemi

1985

SPEX
(Standards Processing
Expert)

Alan Bilgi
Gösterimi

Hesaplanabilir
Modeli

Veri
Standartı

Referansı

Karar Tablosu
(Decision
Tables)

BIM Model

CAD

(Pesquera,
Hanna, & Abel,
1984)

BIM Model

CAD

(Lopez et al.,
1985)

Basit
Desteklenen
Prizmatik
Betonarme
Kirişleri

BIM Model

CAD

(Noland &
Bedell, 1985)

Amerika Birleşik
Devletleri

Bina
Yönetmelikleri

BIM Model

CAD

(Jaeger &
Harelik, 1985)

1987

Amerika Birleşik
Devletleri

Standart İşleme
Uzmanı

BIM Model

CAD

(Garrett &
Fenves, 1987)

Bina Standartlarının
Bilgisayarlaştırılması

1987

Finlandiya

Bina
Yönetmelikleri

BIM Model

CAD

(Kähkönen &
Björk, 1987)

Design++

1990

Finlandiya

Tasarım
Otomasyonu

Design++,
House Designer

BIM Model

CAD

(Huuskonen &
Kaarela, 1995)

CORENET
(Construction and Real
Estate Network)

1995

Singapur

Bina
Yönetmelikleri

FORNAX

Mantık tabanlı
Biçimsel Dili
(LFL)

BIM Model

IFC

(CORENET,
2018)

Jotne EDMmodelChecker
& EDM
(The Express Data
Manager)

1998

Norveç

Nesne Veritabanı

EDM model
Checker,
C, C++, Java,
.NET

Semantik Web
Dili (SWL)

BIM Model

IFC,
EXPRESS

(Jotne IT, 2018)

İstemci-Sunucu Yaklaşımı

1998

Amerika Birleşik
Devletleri

Bina
Yönetmelikleri

BIM Model

IFC

(Han, Kunz, &
Law, 1998)

SMC
(Solibri Model Checker)

1999

Finlandiya

Bina
Yönetmelikleri

Java

Solibri Model
Viewer, IFC
Optimizer

Kural tabanlı
Biçimsel Dili
(RFL)

BIM Model,
SMC Objects

IFC

(SMC, 2018)

FORNAX

2000

Singapur

Bina
Yönetmelikleri

EDM model
Checker

e-PlanCheck

Nesne tabanlı
Biçimsel Dili
(OFL)

BIM Model,
C++ Library,
FORNAX
Objects

IFC

(nova
CITYNETS,
2000)

GTPPM (Georgia Tech
Process to Product
Modeling)

2001

Amerika Birleşik
Devletleri

Ürün Modelleme

Checking Engine

Product
Modeling
Module

Nesne tabanlı
Biçimsel Dili
(OFL)

BIM Model

IFC,
CIS/2

(Crowley, 2001)

ADA Erişilebilirlik
Yönetmelik Kontrolüne
Simülasyon Yaklaşımı

2002

Amerika Birleşik
Devletleri

Tekerlekli
Sandalye
Erişilebilirlik
Yönetmeliği

BIM Model

IFC

(Han, Law,
Latombe, &
Kunz, 2002)

STATSBYGG

2004

Norveç

Bina
Yönetmelikleri

BIM Model

IFC

(Statsbygg, 2018)

ker, Fiatech, FORNAX, SMC gibi önceden
geliştirilip daha sonraki sistemlerin kontrol
platformu için kullanılmaktadır. Java,
C, C++ gibi yazılım programlama dilleri
sistemlerin mimarisini oluşturmaktadır.
Bazı sistemlerin kullanıcılara sunduğu
ekstra özellikleri vardır. Örneğin CORE-
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Sistemin
Özellikleri

SICAD

Prototip System

SMC, EDM

CORENET
e-Submission,
CORENET
e-PlanCheck,
CORENET
e-Info

An Information
System, A
Building
Application
e-Submission
System,
A Zoning
Proposal
System,

Karar Tablosu
(Decision
Tables)

NET’in CORENET e-Submission özelliği,
SMC’nin IFC Optimizer özelliği, LicA’nın
LiCAD özelliği, FORNAX’ın e-PlanCheck
özelliği vb. sistemler kullanıcılara ekstra
özellikler sunmaktadır. Sistemler veri
standartı olarak IFC’yi kullanmaktadır.
1997 yılında önerilen IFC 1.0 ilk sürü-

Tablo: 1
Bina yönetmelik uygunluk kontrol sistemlerinin özelliklerine göre sınıflandırılması.
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Sistemin Adı

Yılı

Ülkesi

Hedef Alanı /
Yönetmeliği

Kontrol
Platformu

Sistemin
Özellikleri

Alan Bilgi
Gösterimi

Hesaplanabilir
Modeli

Veri
Standartı

Referansı

DesignCheck

2006

Avustralya

Tekerlekli
Sandalye
Erişilebilirlik
Yönetmeliği

EDM

Designcheck
Internal Engine

Nesne tabanlı
Biçimsel
Dili (OFL),
Kural tabanlı
Biçimsel Dili
(RFL),

BIM Model

IFC

(Ding,
Drogemuller,
Rosenman,
Marchant, &
Gero, 2006).

ICC (International Code
Council) & SMARTcodes

2006

Amerika Birleşik
Devletleri

Bina
Yönetmelikleri

ICC, SMC,
Fiatech

AutoCodes,
SMARTcodes
Builder,
SMARTcodes
Developer

Semantik Web
Dili (SWL)

BIM Model

IFC

(AEC3, 2006).

GSA (General Services
Administration) & DAT
(Design Assessment Tool)

2007

Amerika Birleşik
Devletleri

BIM
Kılavuzları, Bina
Yönetmelikleri,
Sirkülasyon
ve Güvenlik
Yönetmeliği

GSA

DAT

Semantik Web
Kural Dili
(SWRL),

BIM Model

IFC

(GSA, 2018)

ACCBEP
(Automated Code
Compliance Building
Envelope Performance)

2009

Kanada

Bina Kabuk
Performans
Yönetmeliği

Java, Java
Eclipse Rule
Engine,
EnergyPlus,
ASHRAE,
MOIST,

Data
Integration
Module,
Building And
Component
Visualization
Module,
Building
Envelope
Performance
Computation
Module, Code
Compliance
Checking
Module

XML
İşaretleme
Dillerini
(XML)

BIM Model

IFC,
IFCXML

(Tan, Hammad,
& Fazio, 2010)

LicA

2013

Portekiz

Evsel Su Dağıtım
Şebekesi
Yönetmeliği ve
Hesaplamaları

LicA

LiCAD

XML
İşaretleme
Dillerini
(XML)

BIM Model

LicA File
Format

(Martins &
Monteiro,
2013)

Güvenlik Tahliye
Sistemi

2013

Güney Kore

Güvenlik
Yönetmeliği

SMC, API

BIM Model

IFC

(Kim, Cho,
Moon, Ju, &
Kang, 2013)

Bina İzinleri Sistemi

2014

Güney Kore

Yapı Kullanma
İzni Yönetmeliği

BIM Model

IFC

(Choi, Choi, &
Kim, 2014)

Bina Yönetmelik Kodu
Sistemi

2015

Güney Kore

Bina
Yönetmelikleri

BIM Model

IFC

(Lee, Lee,
Park, & Lee,
2015)

Tablo: 1 (devamı)
Bina yönetmelik uygunluk kontrol sistemlerinin özelliklerine göre sınıflandırılması.

Property Set
Definitions
(PSD)
KBimLogic

münden önce sistemler arasında CAD veri
standartı kullanıldığı görülmüştür. IFC’nin
geliştirilmesiyle birlikte XML olarak
gösterimi olan IFCXML, IFC orijinal dili
olan EXPRESS ve CIS/2 tercih edilen veri
standartlarıdır. Sistemlerin uygunluğunu
kontrol ettiği yönetmeliklerin hesaplanabilir temsili için karar tablosu, kural tabanlı
biçimsel dili (RFL), mantık tabanlı biçimsel
dili (LFL), nesne tabanlı biçimsel dili (OFL),
semantik web dili (SWL), semantik web
kural dili (SWRL), XML işaretleme dili alan
bilgi gösteriminde kullanılmıştır. Şekil
5’de gösterildiği gibi sistemlerin girdisi
için BIM modeline ihtiyaç duyulsa da sistemlerin kendine özgü oluşturdukları C++

Mantık tabanlı
Biçimsel Dili
(LFL)

Library, FORNAX Objects, SMC Objects
gibi nesne modelleri de vardır.
5.

Değerlendirme ve Sonuç

Bu çalışmada bina yönetmelik uygunluk
kontrolü konu alanında farklı yer, zaman
ve merkezlerde yapılmış olan çalışmaların
sonuçları birleştirilerek ACCC’nin AEC
endüstrisindeki genel durumu sergilenmiştir. ACCC’nin tanımı, ACCC’nin tarihçesi,
ACCC sistemleri, BIM ve IFC’ye dayalı
ACCC yöntemi açıklanmıştır. Mevcut çalışmalar, birçok ülke tarafından çeşitli kural oluşturma yaklaşımlarının ve ACCC’ye
uygulanabilirliğini göstermiştir. Güney
Kore, Norveç, Portekiz, Amerika Birleşik
Devletleri, Avustralya, Singapur vb. ülkeSayı 29, Mart 2020
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ler bina tasarımlarının kalitesini arttırmaya
yönelik BIM tabanlı ACCC çalışmalarına
önem vermiştir. Bu çalışmaların çoğu, özel
veya kamu kurumları tarafından finanse
edilmiştir ve güncellenerek geliştirilmektedir. Bazı çalışmalar, bina yönetmeliklerinin
büyük bir kısmını ele alırken, bazıları sadece yangın, erişebilirlik, evsel su sistemi,
güvenlik, bina kabuk performansı, tesisat,
otopark vb. düzenlemeleri içermektedir.
Yukarıda bahsedilen konu alanına ilişkin
literatür araştırması sonucu elde edilen
bina yönetmelik uygunluk kontrol sistemlerine genel olarak baktığımızda çalışmalar
bina yönetmelik kontrollerinde karşılaşılan
sorunların standardizasyonu ve otomatize
edilmesine yönelik çalışmalardır. Karşılaşılan sorunların bazıları şunlardır:
• Yönetmelik uygunluk kontrolünün
elle (manuel olarak) yapılması,
•

Yönetmelik kontrolünün yazılım
aracılığıyla otomatik olarak yapılamaması,

•

İnsan eliyle yapılan yönetmelik kontrolü sonucu ortaya çıkan hatalar ve
suistimaller,

•

Yönetmeliklerin sayıca çok ve farklı
türde olması, yönetmeliklerin ve
yönetmelik maddelerin birbiriyle
uyumsuz olması,

•

Sürekli güncellenen yönetmeliklerin
takip edilememesi,

•

Gerekli işlemler için iyi planlanamamış/tanımlanamamış sürelerin
olması,

•

Gereksiz süreç adımlarından kaynaklanan süre kayıplarının yaşanması,

•

Süreçte benzer adımların tekrar etmesi vb.

Çalışmalar farklı ülkelere ait olsa da karşılaşılan sorunlar genel hatlarıyla listelendiğinde diğer ülkeler gibi Türkiye içinde
benzerlik göstermektedir. Türkiye’de imar
kurallarına ve bina yönetmeliklerine uygun
bina üretim sürecinin uygulanmasında
önemli bir yere sahip olan yerel ve merkezi
yönetimlere yönelik çalışmaların çoğu,
süreç iyileştirme ve coğrafi bilgi sistemi
konu alanı ile sınırlı kaldığı görülmüştür.

94

Sayı 29, Mart 2020

Türkiye’yi diğer ülkelerle kıyasladığımızda, inşaat sektörünün çok yoğun bir şekilde
faaliyet göstermesine karşın, yerel yönetimler içinde önemli rolü olan belediyelere
yönelik bina yönetmelik uygunluk kontrolü
konu alanında çalışma yapılması için geç
kalındığı bir gerçektir. Ayrıca BIM teknolojisiyle birlikte tasarım kontrol sürecinin
otomatikleştirilmesi, kontrol ve raporlama sistemleri, üç boyutlu görselleştirme,
diğer uygulamalarla entegrasyon yeteneği,
tasarım bilgisinin modellenmesi, kodlama
yapısının esnekliği vb. gibi avantajları ile
gelecekte Türkiye adına ACCC sisteminin
geliştirilebileceği açıktır

•
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Öz
Batılılaşma reformları ile başlayan kentsel
yenilenme süreci, genellikle, erken
Cumhuriyet döneminin toplumu
çağdaşlaştırma girişimleri için gerekli olan
mekansal altlığının hazırlık aşaması olarak
kavranır. Özellikle 1930’lardan sonra ulusdevlet aracılığıyla aktarılan modernleşme
pratiği ise mimari bağlamda endüstriyel bir
tesisin kuruluşu ve bunu izleyen rotada,
kentsel omurgayı dönüştüren keskin bir
arterin varlığı ile tanımlanır. Benzer
bağlamsal açılımın bulunduğu Sivas
ölçeğinde konu ele alındığında ise,
modernizmin rasyonel imgelerinin
sızmasından önce kentsel mekanda
modernleşmeye başlayan ikincil
düzeneklerin varlığı göze çarpmaktadır.
Sivas Rahmi Günay Caddesi, açıkça, Devlet
Demiryolu Yerleşkesi ve İstasyon
Caddesi’nden önce modernleşme pratiğinin
deneylendiği böylesine bir mekansal altlık
sunar. 1930’dan sonra ikincil bir arter olarak
gelişen Rahmi Günay Caddesi’nin
historiyografik mekânsal okuması, bu metnin
ana ilgi alanıdır ve böyle bir bağlamın üç
temel sorgulama ekseni bulunmaktadır. İlki,
batılılaşma reformlarının taşraya yansıyan
gecikmeli kentsel müdahalelerinden
1930’lara uzanan sürecin mercek altına
alınmasıdır. İkinci sorgulama ekseni, 19301950 zaman aralığında Rahmi Günay
Caddesi’nin kamu yapıları ve kentin ilk
toplu konut uygulamalarından oluşan
yapılaşma programının irdelenmesidir.
Üçüncü sorgulama ekseni ise, 1950’den
sonra gerçekleşen büyük inşa projeleri ve
açık yeşil alanların oluşması sürecinin
deşifre edilmesinden oluşmaktadır. Sonuçta,
erken 20. yüzyıldan başlayarak yapılaşmaya
açılan bölgede 1980’lere varıncaya kadar
aşamalı şekilde inşa edilen ikincil bir
modern arterin varlığı, Sivas ölçeğindeki
modernleşme güzergahının tüm ipuçlarını
içermektedir.
Abstract
Urban renewal in westernization period is
generally grasped as preliminary phase of
spatial base for modernization attempt of
early Republican era. In an architectural
context, modernization practice transferred
by nation-state after the 1930s is defined by
establishment of an industrial facility and a
severe arterial road which changed urban
backbone. Considering that issue in the
scale of Sivas, it is drawn the attention to the
existence of secondary mechanism which
become modern in urban space before the
penetration of rational modernist image.
Sivas Rahmi Günay Street is clearly same
kind of spatial base which experienced
modernization practice before state railways
campus and İstasyon Street. Rahmi Günay
Street is developed as a secondary arterial
road after the 1930s and, this paper’s main
pursuit is the street’s historiographic and
spatial investigation. Thus, there are three
main inquiry area. First inquiry area is to
scrutinize the period of beginning with
urban renewal intervention in westernization
era to 1930s. Secondly, Rahmi Günay
Street’s construction program between 19301950 which consists of public buildings and
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Giriş: Modernleşme Pratiğinin Kavramsal
İçeriğine Yönelik Tanımlar ve
Araştırmanın İçeriği
Genel bir tanıma kavuşturulmaya çalışıldığında, Türk modernleşme pratiğinin bir
süreklilik dahilinde yorumlandığı söylenebilir. Mardin (2018)’e göre Türk modernleşmesi, batı Avrupa’nın toplumsal ve fikirsel
birleşimini, erişilmesi gereken nihai bir
hedefe ulaşma rotası olarak başlangıcı Tanzimat’a ve Birinci Meşrutiyet’e dayanan ve
Cumhuriyetle birlikte yeni boyutlar kazanarak günümüze kadar uzanan bir olgudur.
Diğer taraftan Osmanlı ve Cumhuriyet
modernleşme pratiğinin düşünsel yapısının
benzerliğinin dışında farklı yönelimlerinin
de olduğu yönündeki görüşler, modernleşme kurgusunun başlangıcını yine Tanzimat’a dayandırarak her iki modernleşme
pratiğinin yöntem ve uygulama arasındaki
farklılıklarına vurgu yapmaktadır. Osmanlı
modernleşmesinin içerik olarak öncelikle
üst yapı kurumlarının yeniden düzenlenmesine eğildiğini, Cumhuriyet modernleşmesinin ise daha kapsamlı bir şekilde
sadece kurumlarla yetinmeyip, çağdaşlaşma
şemsiyesi altında bütün toplumsal yapının
değiştirilmesini hedeflediği görüşüne yer
verilmiştir (İnsel, 2009). Kent bilimci İlhan
Tekeli ise Türk modernleşmesine zamansal
bir ayrıştırma kapsamında ele almaktadır.
Ona göre; Türkiye’de modernleşme süreci,

dört dönemsel kurguya sahiptir. Bunlardan
ilkini, Sıkılgan/Utangaç Modernite olarak
tanımlayarak süreci, 19. yüzyılın ikinci
yarısından Cumhuriyet’e kadar götüren
(1850-1923) Tekeli, sırasıyla; ikincisini ise
Köktenci/Radikal Modernite olarak 1923
yılından başlayan ve 1950’li yıllara kadar
uzanan dönem (1923-1950); Erken Cumhuriyet dönemi ilkelerinin gerilemeye başladığı
1950’li yılların ikinci yarısından 1980’lerin
başına kadar olan süreyi üçüncü dönem
olarak tasnif ederek bu dönemi ise Popülist
Modernite (1950-1980) olarak yorumlar ve
son dönemin ise artık Modernite Projesinin
Aşınması (1980-halen) olduğunu vurgular (Tekeli, 2009; Tekeli, 2010). Bunun yanısıra modernleşmenin teorik strüktürünü de kıyaslayan
Tekeli’ye göre Cumhuriyet modernleşmesi,
Erken Cumhuriyet döneminde batıdaki modernleşmenin aksine toplumsal bilinci oluşturacak şekilde ulus devlet fikri noktasında
araçsallaştırılmıştır (Tekeli 2001, 19). Öte yandan Tekeli, modernleşme projesinin fikri
yapılanmasını kentsel düzeyde bir gelişme
projesi olarak da yorumlamaktadır (Tekeli,
2009). Tekeli’nin açtığı yoldan ilerleyerek
modernleşme pratiğinin kentleşme ve kentlileşmeyle içiçe geçen örgüsünün işlerliğini
analiz eden çalışmalar, modernizmin Anadolu’da mimarlık ve kentleşmeyi de içeren
köklü bir kültürel değişimin uygulama alanı
olduğundan bahseder (Kulözü 2016, 27). Öyle
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first mass housing practice is analyzed.
Thirdly, big construction projects and open
green areas which constituted after the
1950s are uncovered. Ultimately, the street
as a secondary arterial road is constructed
and consolidated gradually beginning with
early 20th century to the 1980s and also, this
process involves all clues of modernization
route in the scale of Sivas.
Anahtar Kelimeler: Batılılaşma Reformları,
Modernleşme Pratiği, Modernizm, Sivas
Rahmi Günay Caddesi
Keywords: Westernization Reforms,
Modernization Practice, Modernism, Sivas
Rahmi Günay Street

ki, Cumhuriyetin kentsel ölçekte ürettiği
en temel yapılanmanın özellikle rasyonel
ve devlet merkezli olma niteliklerini etkin
biçimde taşıdığı gözlenen modernist kent
planlama pratiği aynı zamanda bir dönüşüm
projesidir. Bu pratik içerisinde Cumhuriyet
modernleşmesinin temel kriterlerinin imar
planı çalışmalarında meydan-bulvar-kamu
yapıları dizgesi biçiminde ele alınarak
somutlaştırıldığı görülmektedir (Arıtan 2008,
49-50).
Diğer taraftan Türkiye’de kentsel gelişim
pratiği açısından 1930’lar modernizmini
konu edinen pek çok çalışma, temel olarak,
kentsel mekânda demiryolunun gelişi ile
oluşan “İstasyon Caddesi”nin modernleşme pratiğindeki işlevselliğine vurgu
yapar. Yine bu çalışmaların çoğunda, 1930
öncesindeki kentsel gelişmenin rotası,
batılılaşma reformlarına dayandırılarak o
güzergahta bir modernleşme okuma süreci
belirlenir. Hatta, batılılaşma reformları
ile başlayan kentsel yenilenme süreci,
gerçekte, erken Cumhuriyet’in toplumu
çağdaşlaştırma girişimleri için gerekli olan
mekânsal altlığının hazırlık aşaması olarak
kavranır. Aslında bu iddialar belirgin olarak
modernleşme pratiğinin modernizmi çerçeveleyen sınırsallığının çözümlenmesinde
yabana atılmayacak ipuçlarını içermektedir.
Genel bir kanı olarak 1930’dan başlayarak
1950’lere varıncaya kadar geçen zaman
aralığı, geleneksel kentsel omurgasına
rasyonel kentsel uzantıların eklemlendiği
keskin mekânsal dönüşümleri içeren bir
süreçtir. Bu süreçte, “İstasyon Cadde”leri çoğu Anadolu kentinde şehrin önemli
kamusal mekânlarından biri olmuş ayrıca
“yeni rejimin gerçeklerine ve kurallarına
harfiyen uyan” bir yapılı çevre olmasının
(Dedekargınoğlu 2019, 181) yanı sıra modernlik
arterinin oluşmasında öngörülen geometrik
disiplinin öncül temsilcileri olmuştur (Çetin
ve Haştemoğlu, 2007; Sönmez 2018; Yaldız, Aydın, ve

*

Bu çalışma, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim
Dalı’nda yürütülen “Sivas’ta 1870-1970 Aralığında
Modernleşme İzleğinin Katmanları Üzerine Bir
Analiz: Mekansal ve Dönemsel Ayrıştırmaya
Yönelik Bir Model Önerisi” başlıklı devam eden
doktora tezinden yararlanılarak üretilmiştir.

Sıramkaya 2018). Tekrar toparlanacak olursa,
batılılaşma reformlarının yarattığı mekânsal altlıklarla şekillenen erken Cumhuriyet
ideolojisinin girişimleri de batılılaşma
dönemiyle benzer modernleşme pratiklerini içermektedir. Bu metin, modernleşme
pratiği kapsamında kentsel-deneysel bir

üretim ağı içerisinde ikincil arter olarak
biraz daha geride kalan, ancak bununla
birlikte, batılılaşma reformlarıyla kentin
pek çok bölgesinden daha önce modernleşmeye başlayan bir kentsel alana mercek
tutacaktır. Sivas Rahmi Günay Caddesi’nin
mekânsal okuması, tarihsel olarak değerlendirildiğinde böyle bir bağlamsal açılımın
argümanını destekleyecek verilere sahiptir.
Her ne kadar kentsel mekânın prestiji bağlamında “İstasyon Caddesi”nin gölgesinde
kalsa da 19. yüzyılın sonundan itibaren
yeni yapı tipolojileriyle kuşatılan ve erken
Cumhuriyet dönemi boyunca da önemli
yapılaşmalarla çerçevelenen Rahmi Günay
Caddesi, kentsel deneyselliğin uzantıları
bağlamında önemli mekansal izleklere
sahiptir. Bu çalışmanın ana ilgi odağı da
süreci, bu bağlamda okumaktır. Öyle ki
ikincil arter olma özelliği üzerinden örneklenen Rahmi Günay Caddesi, batılılaşma
reformlarından modernizmin katılığına ve
oradan da yumuşak/geçirgen modernlik
ilişkilerinin kurulmasına yol açan mekansal
dizgileri barındırmaktadır. Bilgin (1999, 247)
tarafından ortaya konan 1839-1920 zaman
aralığı göreli modernleşme, 1920-1946
radikal modernleşme ve 1945-1980 aralığı
popülist modernleşme nitelendirmeleri gibi
Rahmi Günay Caddesi’nin de kendi içindeki bağlam bağımlı dönemselleştirmesi de
göreli modernleşmeden popülist modernleşmeye uzanan tüm aşamaları içermektedir.
Dolayısıyla bu metin için üç temel sorgulama ekseni bulunmaktadır. İlki, batılılaşma
reformlarının taşraya yansıyan gecikmeli
kentsel müdahalelerinden 1930’lara uzanan
sürecin mercek altına alınmasıdır. İkinci sorgulama ekseni, 1930-1950 zaman
aralığında Rahmi Günay Caddesi’nin kamu
yapıları ve kentin ilk toplu konut uygulamalarından oluşan yapılaşma programının
irdelenmesidir. Üçüncü sorgulama ekseni
ise, 1950’den sonra gerçekleşen büyük inşa
projeleri ve açık yeşil alanların oluşması sürecinin deşifre edilmesinden oluşmaktadır.
Kuramsal Bir Çerçeve Bağlamında
Kavramsallaştırma Örgüsü ve Yöntem
Geleneksel kent formunda batılılaşma reformlarına bağlı olarak ortaya çıkan mekânsal değişim ve süreçle birlikte devingen bir
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şekilde devam eden modernleşme olgusu,
araştırma bağlamında kuramsal çerçevenin ana hattını belirlemiştir. Bu bağlamda,
Sivas kent ölçeğinde, mekânsal örgüye müdahaleler ve kentsel çeşitlilik modernleşme
güzergahı üzerinden ayıklayıcı bir yöntemle kavramsallaştırılmaya çalışılmıştır.
Rahmi Günay Caddesi ve yakın çevresinin
kentsel boşluktan rasyonel bir mekânsal
örüntüye dönüşüm sürecini modernleşme
güzergâhının işlerliği ve mekânsal pratikler
aracılığıyla analiz eden çalışmada, tarihsel
bir katmanlaşmayla örgülenen mekânsal
üretim, bilinçli bir tercih olarak “kentsel bir
kurmaca” şeklinde yorumlanmıştır. Yine
“modernlikle bağıntılı kentsel kurmaca”
tarihsel perspektifle ele alındığında modernlik olgusunun kentsel yenilemelere dayalı
uygulama ağı, geleneksel/yeni ikileminde
bir karşıtlığa da sahiptir. Araştırma açısından “kentsel deneyimsellik” süreci olarak
yorumlanan olgu, tam da kavramsal olarak
bu kurmacanın işlevsel hattını oluşturmaktadır. BBu, bir yönüyle eskinin karşısında
yeni bir mekânsal üretim metodolojisiyle
(mimari üslup, yeni işlev/donatılar, yeni yapım sistemi
vb.) şekillenen belirgin bir çözülme dahası

kentsel ayrıştırmadır. Bu yönüyle eski/
yeni ikiliğinin kentsel mekânda yarattığı
çeşitliliği referanslayan böyle bir çözümleniş, çoğu zaman hem bir kopuş hem de bir
süreklilik olarak izlerini kentsel mekânda
deneyimlenebilir kılmaktadır (Kulözü, 2016).
Yine kentsel boşluktan-kentsel dolguya
dönüşen bir mekânsal üretimi irdeleyen
bu araştırma, batılılaşma reformlarıyla
başlayan mekânsal döngüyü modernleşme
hattında kentsel boşluğun erginleştirilmesi
(olgunlaştırılması) olarak tariflemiştir.
“Kentsel boşluğun erginleştirilmesi” kavramı, kentsel boşluk olarak karakteristik
bir mekânsal izleğe sahip alanın yerleşik/
bütünleşik (re-embedded) alana dönüşüm
rotasında bir erginleştirme aşaması olarak
yorumlanabilir. Araştırma kapsamında,
yine 1930’dan başlayarak 1950’lere kadar
geçen zaman aralığında modern mimari yoluyla tanımlı bir kentsel alana dönüşen Rahmi Günay Caddesi, modernizm olgusunun
kentsel düzeydeki diğer mekânsal uzantıları
ve işlevselliği üzerinden sorgulanmıştır.
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Öyle ki, batılılaşma reformlarının yarattığı
mekânsal altlıklar üzerinden şekillenen
erken Cumhuriyet ideolojisinin modernleşme pratikleri, aynı zamanda karakteristik
bir şekilde prestijli kentsel mekân üretimini
de barındırmaktadır. Benzer bir kurguyla
şekillenen Rahmi Günay Caddesi’nin rasyonel bir biçimlenişle örgülenen mekânsal
düzeneği, geleneksel mekan strüktüründeki
değişim/dönüşüm rotasıyla da doğrudan
ilintilidir. Sivas kent ölçeğinde geleneksel kent formunun aşındırılma süreci ve
kentsel yenileme biçimi aslında birçok
Anadolu kentiyle uygulama bağlamında
benzerlikler göstermektedir. Bu bağlamda
yapılan araştırmalarda erken Cumhuriyet
döneminde kurgulanan kamusal mekânların, Cumhuriyet modernleşmesinin devlet
merkezli, rasyonel, seküler ve kolektif
anlayışına uygun olarak şekillendirildiği
görüşü hakimdir (Arıtan, 2008; Asiliskender ve
Özsoy, 2010; Çetin, 2012; Beyhan, 2016; Kulözü,
2016; Ünlü, 2016; Düzenli ve Düzenli, 2019; Gürkan,

Erken Cumhuriyet döneminde devlet
eliyle yürütülen modernleşme pratiğinin
Sivas kentinde kamusal mekânlar aracılığıyla istiflenen rasyonellik uzantısı,
kentsel biçimleniş bağlamında 1950’lerden
sonraki süreçte içerik olarak erken Cumhuriyet dönemiyle kurgu bağlamında benzer
içerikte olsa da kentsel formun mekansal
dizgelenişi bağlamında farklılıklar göstermektedir. Bu sebeple, araştırma bağlamında, modernizm inşasının 1930’lardan beri
süregelen rasyonel uzantısı, kentsel örgüde
daha geçirgen bir hüviyete bürünmüş olup
1950’lerden günümüze kadar Rahmi Günay
Caddesi’ndeki mekânsal katmanlaşmadaki
değişkenlik, geçiş ve mekânsal süreklilikteki kopuşlar “rasyonel süreklilikte
geçirgenlik” olarak yorumlanmıştır. Kısaca,
modernizm örgüsünün kentsel-mekânsal
uzantılarında rasyonel izleğin yumuşaması
ya da rasyonel sürekliliğin çözülme süreci,
araştırma kapsamında Sivas örneğinde
modernite projesinin mekânsal deneyimleri üzerinden yorumlanan bir analizdir;
Osmanlı modernleşmesinden ulus devlet
modernleşmesine ve hatta günümüze kadar
devam eden süreçte, modernizmin mekânsal müdahaleleri, Sivas Rahmi Günay
Caddesi üzerinden “betimleyici” (descriptive)

2019).
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Resim: 1
Kent morfolojisinde yeni yapı tipolojileri.

bir içerikle ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Aynı zamanda araştırma, kentsel ölçekte
modernite projesinin mekânsal deneyimlerin işlerliğini ve zamansal kesitlerdeki
farklılıkları dönemsel olarak ortaya koyarak
mekansal dizgelenişe ilişkin bir okuma
yapmaktadır. Bu okuma pratiğinde yöntem
olarak modernizm aracılığıyla üretilen kentsel katmanlaşmanın morfolojik analizine
yönelik tespitler yapılmaya çalışılmıştır.
Özellikle 1950’li yıllarda çekilen hava
fotoğrafları aracılığıyla cadde mekânsal
katmanlaşma bağlamında analiz edilmiştir.
Yine “Sivas Ana İmar Planı Yarışması”
kapsamında imar planı çalışmalarına yön
vermek amacıyla 1965’te hazırlanan “Sivas
İli Analitik Etüdleri” de mekansal örgünün
değişimine ilişkin ipuçları sunmaktadır.
Günümüzde caddenin bütüncül gösteriminin yapıldığı bir silüet hazırlanarak elde
edilen sonuçlar kentsel bağlamda caddenin
mekansal değişimini-dönüşümünü irdelemek üzere kullanılmıştır. Ayrıca konuyla
ilgili literatür, çizim ve görsel belgeler
incelenmiş, yapılan tespitler fotoğraflar ile
görselleştirilmiştir. Özetle, Rahmi Günay
Caddesi’ni mekânsal pratikleri üzerinden
analiz eden çalışma, caddenin yaklaşık 80
yıllık mekânsal örüntüsünü kentte başlayan
modernleşme pratiklerinden üzerinden başlayarak değerlendirmeye almış, sonrasında
modernizmin mekânsal üretimi üzerinden
dönemselleştirme tasnifi yapılmıştır. Ayrıca
kentsel-mekânsal izleğe ilişkin bulgulara

bağlı olarak kavramsal üretim çeşitliliğine
gidilmiştir. Sivas kentinde modernleşme
pratiği ve bu eksende öznel bir kentsel
üretim alanı olarak şekillenen Rahmi Günay Caddesi’ni irdeleyen çalışma, giderek
yaygınlık kazanan Anadolu kentlerinde
“modernizm ve öznel kentsel mekan”
literatürüne de bir katkı olarak görülmelidir.
Çalışma sonucunda Rahmi Günay Caddesi
üzerinden Sivas kentinin modernlik üretimine ilişkin deneyimsel bağlamın anlaşılması beklenmektedir.
Kentsel Boşluğun Erginleştirilmesi:
Batılılaşma Reformlarının Kentsel
Dolgudaki Etkinliği ve Kabakyazısı
Batılılaşmanın var ettiği düzeneklerle
başlayan sonrasında da 20.yüzyılın başlarından itibaren filizlenen kentsel-mimari
üretimin sürekliliği neticesinde Kabakyazısı
denilen bölgenin topografik kesitinde yeni
bir mekânsal örgü oluşmuştur. Bu kentsel
topografya, sonrasında daha rasyonalize
bir kentsel düzenekle organize olmuştur.
Özellikle bölgede 1930’lardan sonra mekansal katmanı güçlü bir aksiyal kurguyla
gelişecek Rahmi Günay Caddesi ortaya
çıkmıştır. Bu bölümde öncelikle Sivas kentinde batılılaşma reformlarının mekansal
katmanlaşmayı etkileyen arka planı deşifre
edilerek Kabakyazısı denilen bölgedeki
mimari-kentsel üretim sorgulanacaktır. 20.
yüzyıla gelindiğinde Sivas’ta kentsel mekan
yönetici merkez, ticaret bölgesi ve reformlarla gelişen eğitim merkezinden oluşmaktaydı (Resim 1). Batılılaşma reformlarının
taşraya geç uzanan etkisiyle kentte yönetici merkez yenilenmiş, 1885’te yeni bir
hükümet konağı inşa edilmiş ve hükümet
konağının kuzeybatısında 1893’te eğitime
başlayan bir idadi binası konumlanmıştır.
Ortaçağ çekirdeğini de içeren kentin idari
merkezinin yenilenmesiyle başlayan bu
süreç, başkent İstanbul’dan aktarılan reform
uygulamaları kapsamında nakledilen yeni
yapı tiplerinin merkezin hinterlandında
kalan bölgelere eklemlenmesiyle devam
etmiştir. Örneğin Sivas Rüşdiye Mektebi,
1864-65’te eğitime başlamış ve masrafları
da yerel kaynaklardan karşılanmıştır (Mert
2009, 4-5, 8). Benzer şekilde Sivas Öğretmen Okulu, ilkokul öğretmeni yetiştirmek
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amacıyla 1882’de açılmıştır (Mert 2012, 9).
Bu uygulamaları Kabakyazısı adıyla anılan
bölgede 1902’de bir sanayi mektebinin inşa
edilmesi takip etmiştir ki, idari merkezin
hinterlandındaki Kabakyazısı, böylece
önemli bir kentsel merkez olarak ortaya
çıkmıştır. Kabakyazısı, batısında Yüceyurt
Mahallesi, doğusunda Arkeoloji Müzesi,
Açık cezaevi gibi yapılarla çevrelenirken,
kuzeyinde ise Selçuk Anadolu Lisesi,
askeri kışla, güneyinde ise Rahmi Günay
caddesinin uzantıyla 27 Haziran Öğretmenler Parkı’yla sonlanan kentsel bir alandır.
Günümüzde ise doğusunda Mevlana
Caddesi, batısında Hastaneler Caddesi,
kuzeyinde 15-Kışla Sokak ve güneyinde
Saray Bosna Caddesi gibi ana arterlerle
kuşatılmıştır. Daha öncesinde Şehzadegan
Mezarlığı olarak bilinen bir mezarlık alanı
olarak tariflenen Kabakyazısı’nda sanayi
mektebinin inşa edilmesiyle kentsel gelişim
başlamıştır. Resim 2’de yer alan 1906 tarihli kent planına göre 12 numarayla gösterilen
sanayi mektebinin etrafı kaydadeğer kentsel
boşluklardan oluşmakla birlikte yakın çevresinde Mevlevi tekkesi ve birkaç türbenin
de bulunduğu bilinmektedir. Öte yandan
Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde de
konu edilen Selçuklu Mezarlığı, 1940’lı
yıllara kadar defin yapılan bir mezarlık alanıdır. Şehzadegan Mezarlığı ya da Kabakyazısı mezarlığı o dönemlerde 27 Haziran
Öğretmenler Parkı’nın güneyindeki Şehitler
Çeşmesinden başlayarak günümüzde Endüstri Meslek Lisesi olarak işlevini devam
ettiren teknik lise kampüsüne kadar uzanan
hatta kent merkezinin kuzeybatı hinterlandında yer almaktadır. Yine batı uzantısında
Abadan Cami avlusuna kadar uzanan alanın
doğusunda ise bölge, Mevlana Ortaokulu’na kadar devam etmektedir. Bu mezarlık
alanından günümüze iki mezarın dışında
ulaşan mezar kalmamıştır. Bunlardan ilki
İnci Hanım Türbesi’dir. Dört köşesinde sütün üstü kubbeli, baldeken tarzdaki bu türbe
günümüzde harabe durumdadır. Diğeri
ise Mevlana Ortaokulu’nun Rahmi Günay
Caddesine bakan bahçesinde kalan Durak
Baba Kabri’dir (Yasak 2015, 41).
Kent ölçeğindeki gelişmelere tekrar dönülecek olursa batılılaşma reformları aracılı-
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ğıyla yeni yapı tipleriyle yenilenen yönetici
merkezin dışında, özellikle Vali Ahmet
Muammer Bey döneminde daha kapsamlı kentsel müdahaleler yapılarak kentsel
mekândaki değişim/dönüşümün etki alanı
genişletmiştir. Vali Ahmet Muammer
Bey Sivas’ta 24 Mart 1913-1 Şubat 1917
tarihleri arasında görev yapmıştır (Altuncuoğlu 2009, 24). Öte yandan burada şunun
altını çizmek gerekir, Muammer Bey’in
görev süresinden önce daha çok tek yapı
ölçeğinde bir yenileme tutumu varken,
Muammer Bey döneminde artık kentsel
alana müdahale boyutu, kentsel ölçekte
bir kararlılıkla ele alınmıştır. Yönetici
merkezdeki tüm harabe yapıları ortadan
kaldırarak kentin en geniş açık alanını elde
eden Muammer Bey’in girişimleri arasında başka önemli bir müdahale de sanayi
mektebine ait demircilik, marangozluk ve
halı atölyelerinin yapımı ve 1889’dan beri
askeri rüştiyenin üst katında hizmet veren
erkek öğretmen okulunun Çayyurt Mahallesi’ndeki binasının inşası olmuştur. Bunun
anlamı, daha önce Kabakyazısı’nda sanayi
mektebi binası ile başlayan tekil yapı-

Resim: 2
Sivas’ın 1906 tarihli M. V. Berchem ve H.
Eldem tarafından hazırlanan planı (Aydın,
2015).
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laşmanın, erken 20. yüzyılda çoklu yapı
gruplarının eklemlenmesiyle artık yerini
yönetici merkeze bağlanan ikincil bir arterin oluşumuna bıraktığıdır. Vali Reşit Akif
Paşa döneminde “Mekteb-i Sanayi” yani
sanayi mektebi adıyla bilinen bina 1902’de
büyük bir bahçe içerisinde inşa edilmiştir.
Vali Muammer Bey döneminde ise sanayi
mektebinin bulunduğu alana 1910-1913
yılları arasında sırasıyla demircilik, marangozluk ve halı atölyeleri de yaptırılmıştır
(Altın, 2009; Pürlü 2005, 83). Yine aynı dönemde bu büyük bahçe bir yol ile bölünmüş
ve önce Kışla Caddesi, günümüzde Rahmi
Günay Caddesi olarak bilinen arter ortaya
çıkmıştır. Aynı aks üzerinde yine Muammer Bey döneminde bir mektep daha inşa
edilmiş olup daha önce öğretmen yetiştirmek amacıyla açılan ve 1889’dan beri Askeri Rüştiye’de hizmet veren okul, Selçuk
Anadolu Lisesi olarak bilinen binaya 1916
yılında taşınmıştır (Mert 2012, 13). Böylece
Kabakyazısı, yönetici merkeze çıkan göreli
modernleşme pratiğinin uygulama alanı
olarak ortaya çıkmıştır. Kısaca, 19. yüzyılla beraber başkent İstanbul’dan taşraya
yayılan sosyo-kültürel aktarımlar, genel
olarak Sivas’ta geleneksel kent morfolojisini çok güçlü bir şekilde karakterize etmeye çalışsa da süreç içerisinde geleneksel
dokuya eklemlenen mimari pratikler, bu
içeriği zamanla kentsel ölçekte daha farklı
bir dönüşüm pratiğinin içine sokmuştur.

Tanzimat reformlarıyla kentsel yenilenmeye tabi tutularak kentin alternatif bir odak
noktası haline gelen Kabakyazısı, aynı
zamanda kentsel mekânda yeni bir mimari
üslubun da taşıyıcısı olmuştur. Daha önce
yönetici merkezdeki idadi binasında
görülen neo-klasik üslup, önce sanayi
mektebinde ve daha sonrasında da demircilik atölyesi ile öğretmen okulu binalarında
benzer bir dille uygulanmıştır. Bu arada
başkent İstanbul’da bir zamanlar moda
olan ancak periferiye 19. yüzyılın sonlarında ulaşabilen neo-klasik üslup, yapılaşmaya yeni açılan Kabakyazısı’nda etkin
bir mimari üsluba dönüşmüştür. Örneğin
sanayi mektebi, U biçimli plan şeması ile
giriş aksı boyunca revaklı bir avlu oluşturmaktadır (Resim 3). U biçimli bina, üç temel
parçaya ayrılarak simetrik bir düzenek
halinde inşa edilmiş olup, binanın öne
çıkan iki yan kolu boyunca subasman kotu
ve çatıya geçiş kısmı silmelerle geçilmiştir.
Ayrıca katlar arası ayrım vurgulanmış,
kemerli pencere açıklıkları ve giriş tanımının yeniden çerçevelenmesiyle neo-klasik
üslubun öğeleri etkinleştirilmiştir. Avluyu saran diğer iki dikdörtgen kütlede de
görülen giriş açıklığı zeminden birkaç
basamakla yükseltilen bir niş halinde düzenlenmiş olup, bu giriş nişi uygulaması,
yerel mimarlık sözlüğü içerisine de sızmış
hatta az katlı konutların giriş açıklıklarında
da benzer bir şekilde uygulanmıştır. Özetle

Resim: 3
Sanayi Mektebi (Anonim, 2015; yazar arşivi,
2018; Bulut, 2006).
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binanın cephe dizgesinde yer alan üçgen
alınlıklar, yuvarlak kemerli pencere-kapı
açıklıkları, cephe boyunca devam eden
kornişler bir yandan reform uygulamalarıyla devletin yenilenen kamusal yüzünü ifade
ederken bir yandan da kentsel mekanda
yeni bir anıtsallık örgüsünün oluşmasını
sağlamıştır; öyle ki, neo-klasik dilin kamu
yapılarındaki bu etkinliği, zamanla kentin
konut yapım pratiğine de sirayet edecektir.
Bütün bu neo-klasik etkileri, o dönemde
sanayi mektebiyle aynı bahçe içerisinde
yer alan ve sonradan bir cadde ile ayrılan demircilik atölyesinin plan ve cephe
kuruluşunda da görebiliriz (Resim 4). Öyle

ki, Demircilik atölyesindeki U biçimli plan
organizasyonunda da ortaya çıkan neo-klasik tipoloji, cephe örgüsüne de benzer
temalarla yansımış olup, elinbelindelerle
desteklenen geniş açıklıklı saçağı, I. Milli
Mimarlık döneminin karakteristik cephe
örgülenişine referans vermektedir. Sanayi
mektebi ve demircilik atölyesinin kuzeyinde konumlanan erkek öğretmen okulu da
benzer bir mimari kurgunun mekânsal ve
cephesel yansımasını örneklemektedir (Resim 5). U biçimli mekan organizasyonunda
görülen simetrinin cephe düzeneğinde de
okunması, katlar arası ayrımın vurgulanması ve kemerli pencere açıklıklarına ek
Resim: 4
Demircilik Atölyesi (Anonim, 2015; yazar
arşivi, 2019; Bulut, 2006).
Resim: 5
Erkek Öğretmen Okulu (sivasresimleri, 2018;
yazar arşivi, 2019; Bulut, 2006).
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olarak yapının arka cephe hattına yerleştirilmiş iki adet poligonal kule ile erkek
öğretmen okulu da neo-klasik mimari dilin
Sivas’taki ilk temsilcileri arasındadır.

Resim: 6
Sivas İli Analitik Etüdleri’nde erkek sanat
enstitüsü, IV numara ile gösterilmiştir (İller
Bankası, 1965).

Mimari üslup bağlamında benzer neo-klasik etkilerle biçimlenen bu üç yapı, hem
okul binası olarak yüklendikleri işlevsel
düzenek hem de aynı konum üzerinde
tanımladıkları tutarlı üslupsal özellikleriyle
yönetici merkezdeki mimari üretim dilini
etkilemiş dahası üslubun kentteki yayılım
rotasına fazlasıyla katkı koymuşlardır.
Yönetici merkezin ardalanında konumlanan ve mezarlık alanıyken batılılaşma
reformlarıyla birlikte belirgin bir kentsel
dolguya kavuşan Kabakyazısı, daha çok
neo-klasik mimari öğeler içeren eğitim yapılarıyla donatılmıştır. Daha açık ifadeyle,
19. yüzyılın sonuna değin kentsel boşluk
olarak kavranan Kabakyazısı, dönemin
reform uygulamaları sonucunda hemen
tüm kentlere eklemlenen sanayi mektebi,
öğretmen okulu gibi eğitim binalarıyla
devletin çağdaşlaştırılmasını temsil eden
bir düzeye ulaşmıştır. Öte yandan, mimari
bir üslup olarak döneminde belirgin bir
hâkimiyet alanına sahip neo-klasik üslup,
İstanbul’dan bir moda akım yayılımıyla
birçok Anadolu kentine ulaşmış ve benzer
içerikle çok sayıda binada uygulanmıştır. Toparlanacak olursa Sivas kentinde
19.yüzyılın sonundan başlayarak öncelikle
hükümet konağı ve idadi gibi kamu binalarının inşasıyla yönetici merkezde ağırlığını

hissettiren göreli modernleşme, Kabakyazısı’nda ortaya çıkan eğitim binalarıyla
bir yandan devletin kamusal yüzünü ifade
ederken bir yandan da kentsel mekanda
yeni bir anıtsallık tanımı oluşmuştur. Bu
durum, bir yandan da kentsel ölçekte
yönetici merkez dışında erken Cumhuriyet ideolojisinin toplumu çağdaşlaştırma
girişimindeki kararlı ve etkin yönelimin
de göstergesidir. Bu eşik, aynı zamanda
modernizm strüktürünün temellendirilmeye çalıştığı dönemeçte de aynı işlerliğe sahiptir. Öyle ki, 1930-50 aralığında Rahmi
Günay Caddesi’nde ortaya çıkan mekânsal
strüktür, bağlam ve içerik olarak modernleşme pratiğinin sürekliliğini gösteren
kentsel örgüleri içermektedir.
Kentsel Rasyonelliğin Mekânsal
Uzantıları ve Modernizm: Rahmi Günay
Caddesi’nin 1930-50 Aralığındaki
Kentsel/Mekansal Strüktürü
1930’da Sivas’a demiryolunun ulaşmasıyla
tren garı ve yönetici merkez arasındaki
en kısa mesafe İstasyon Caddesi adında
yeni bir artere dönüştürülmüştür. İstasyon
Caddesi’nin açılmasıyla kentsel gelişimin rotası batı yönündeki yeni yerleşim
alanlarına doğru evrilmiş olsa da kentin
ortaçağdan beri örgütlenen geleneksel
dokuları ve Kabakyazısı gibi 19. yüzyılın
sonundan itibaren yapılaşan alanları yıkım
ve yeniden inşa süreçlerine maruz kalmıştır. Kentsel mekân bir yandan topografik
olarak dönüşüme uğrarken bir yandan da
yönetici, ticaret ya da eğitim gibi bölgesini
işaretleyen işlevsel alanlar, modernizmin
içine sızdığı ve henüz katılığını koruyan
tek yapı ölçeğindeki inşa programlarıyla
sarmalanmıştır. Böylece Rahmi Günay
Caddesi’nin 1930’lardan sonra ulus-devlet aracılığıyla aktarılan modernleşme
pratiğine dayalı ilk yapı örüntüsü, Endüstri
Meslek Lisesi’dir. İller Bankası Belediyeler İmar Planlama Müdürlüğü’nce Sivas
Ana İmar Planı Yarışması kapsamında
imar planı çalışmalarına yön vermek amacıyla 1965’te hazırlanan Sivas İli Analitik
Etüdleri’nde “erkek sanat enstitüsü” olarak
geçen endüstri meslek lisesi, birbirinden
farklı yapılar grubundan oluşmaktadır (İller
Bankası 1965, 3-4) (Resim 6).
Sayı 29, Mart 2020
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Resim: 7
Endüstri Meslek Lisesi (Sivas Belediyesi arşivi,
2018; yazar arşivi, 2019).

Demircilik atölyesinin kuzey kısmına
1940’lar boyunca derslikler, atölyeler, spor
salonu, kazan dairesi ve lojmandan oluşan
bir yapılar grubunun eklemlenmesiyle
küçük bir eğitim yerleşkesi haline gelen
Endüstri Meslek Lisesi, Rahmi Günay
Caddesi’nin önemli nirengi noktalarından
biridir (Resim 7). Kentte, 1902’de sanayi
mektebinin inşasıyla başlayan teknik ve
mesleki eğitim, Cumhuriyet döneminde
yapılan eklerle çağa uygun hale getirilmiştir. Batılılaşma reformlarının etkisiyle inşa
edilen bu iki yapının akıbeti hakkında bir
parantez açmak gerekirse, sanayi mektebi
olarak hizmet veren bina, 1951’de açık
ceza evine dönüştürülmüş olup demircilik
atölyesi ise 2003 yılında Arkeoloji Müzesi
olarak yeniden işlevlendirilmiştir. Demircilik atölyesi günümüzde hala Arkeoloji
Müzesi olarak işlevini sürdürmekte olup,
uzun yıllar açık ceza evi olarak kullanılan
sanayi mektebi ise 2019’da boşaltılarak
yapı, onarıma alınmıştır.
Endüstri Meslek Lisesi’ni oluşturan yapılara yakından bir mercek tutulacak olursa,
tüm yapı kütlelerinin, rasyonel bir biçimlenme örgüsüyle ve daha çok strüktürel
kurgunun dışa vurumcu tutumla ele alındı-

106

Sayı 29, Mart 2020

ğı cephe dizgeleriyle tanımlandığı gözlemlenmektedir. Tüm yapılar, demircilik
atölyesinin kuzey hattına doğru bağımsız
bloklar şeklinde inşa edilmiştir. Buna göre
demir, tesviye marangoz şubeli olarak açılan Bölge Sanat Okulu’nda 1944/1945’de
Motorculuk Bölümü, 1945/1946’da
Elektrikçilik Bölümü, 1952/1953’de Özel
Elektrikçilik Bölümü, 1953/1954’de Özel
Tesviyecilik Bölümü açılmıştır. Sivas
Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi
olarak bilinen yapılar grubu A blok derslikler, B blok derslikler, döküm bölümü,
motor bölümü, elektrik elektronik bölümü,
mobilya atölyesi, metal atölyesi, model
atölyesi, spor salonu, kazan dairesi ve
lojmandan meydana gelmektedir. Yüksek
gabarili yapılar arasında boyutsal olarak
en küçüğü lojman binasıdır. Sanat okulu
müdürünün kullanımına ayrılan bu lojman
tek katlı ve yığma sistemle inşa edilmiştir.
Diğer yapılar ise betonarme yapım sistemi
kullanılarak son derece rasyonel bir aks
düzeni ile planlanmıştır.
Özetle kentin ilk modernleşme deneylerinin de yürütüldüğü bu alanda 1940’lar
boyunca Endüstri Meslek Lisesi’ne ait
yapıların inşasıyla rasyonel moderniz-
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min dizgeleri pekiştirilmiştir. Daha önce
sanayi mektebi ve demircilik atölyesi gibi
neo-klasik üslubuyla kamusallığı teşhir
eden binaların ardından 1940’larda fenne
ve çağa uygun yeni pratikleri temsil eden
Endüstri Meslek Lisesi’nin arter üzerine
dahil edilmesi ise modernizm ölçeğinde
kamusallığı pekiştiren bir uygulama olup
bu uygulamayla yeni bir anıtsallık örgüsü
ortaya çıkmıştır. Baskın bir tipolojik biçimlenme göstermemesine rağmen, Meslek
Lisesine ait yapılar grubunun modernist
estetiği örnekleyen kütle düzenekleri ve
cephe dizgeleri son derece okunaklı bir
modernleşme pratiği sunmaktadır.
Öte yandan arter üzerindeki eğitim yapılarının bu yoğunluğu, alanda “öğretmen
evleri” olarak bilinen ilk toplu konut dokusunun da ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Aslında kente 1930’lar boyunca Devlet
Demiryolu tarafından aktarılan ilk lojman
deneyimi, 1940’lar boyunca yine demiryolları ile ilintili bir fabrika olan Cer Atölyesi’nin lojman uygulamaları ile devam
etmiştir. Devlet eliyle gerçekleştirilen bu
fabrikaların çalışanları için ürettiği konutlar, kentsel mekanda modern mimarlığın
kübik pratiğini temsil ederken bir yandan
da toplumsal düzenekte toplu konut çözümlerinin ilk modellerini sunarak birarada
yaşamak üzerine kurgulanan bir yapılaşma biçimini de örneklemektedir. Öyle ki
1940’larda bu durumun, bir esin kaynağı
olarak, devlet eliyle gerçekleştirilmeyen
sivil bir başka toplu konut girişiminin,
başka deyişle kentteki ilk kooperatifleşme
hamlesinin önünü açtığı ileri sürülebilir.
Öğretmen evleri olarak bilinen ve 1960-

1970 arasında aşamalı olarak yıkılan bu
toplu konut girişimi, kentsel mekandaki
ilk sivil toplu konut projesi olarak Rahmi
Günay Caddesi boyunca konumlanmıştır.
Erkek öğretmen okulu, sanayi mektebi,
demircilik atölyesi ve endüstri meslek lisesi gibi yapılar, Rahmi Günay Caddesi’nin
kuzey ucunu tutarken, öğretmenevleri arterin güney ucunu oluşturmaktadır. Arterin
güney hattının doğusunda inşa edilen öğretmenevlerinin karşı aksında, yani arterin
batısında ise 1950’lerde Numune Hastanesi
inşa edilecektir (Resim 8).
Dönemin belediye başkanı Rahmi Günay’ın konutunun da bulunduğu bölgedeki
bu konutlar, II. Dünya Savaşı’ndan sonra
kentteki öğretmenlerin barınma ihtiyacını
karşılamak amacıyla uygun taksitlerle
öğretmenler için inşa edilmiştir. Bu durum
kentte kooperatifleşme girişiminin ilk ön
modeli olmalıdır. 1934-1956 yıllarında
İktisat ve Ticaret Bakanlığı’nca kurulması
uygun bulunmuş kooperatifler arasında
Sivas’tan da kooperatiflerin olduğu bilinmekte olup bunların içinde en erken tarihlisi 1943’te kurulan “Sivas Yenişehir Yapı
Kooperatifi”dir (Doğusan Alexander 2013, 245).
Öğretmen Evleri ise bir kooperatif girişimi
olmanın ötesinde kentte, öğretmenlerin
barınma ihtiyacını uygun taksitlendirme
ile gideren hızlı bir çözümdür. Bu arada
“Sivas Yenişehir Yapı Kooperatifi”yle
Öğretmen Evleri arasında herhangi bir
bağlantı olup olmadığı hakkında bilgiye
rastlanmamıştır.
Kentin 1959 yılında çekilmiş olan hava fotoğraflarından anlaşıldığına göre Öğretmen
Evleri, az katlı, bahçeli ve müstakil bir

Resim: 8
Öğretmenevleri ve yönetici merkeze göre
konumu (sivas-eski fotoğraflar, 2018).
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Resim: 9
Kübik gövdesi ve rasyonel cephe düzeneği
ile Öğretmen Evleri (Yasak, 2015; Sivas-eski
fotoğraflar, 2018).

konut tipolojisi sunmaktadır. Rahmi Günay
Caddesi’nin sanayi mektebine kadar olan
hattı 1930-50 aralığında sıra dizinde ve
rasyonel kütle anlayışıyla oluşturulmuş bir
konut dokusu ile biçimlendirilmiştir (Resim
9). Özetle, bir mezarlık alanı iken erken
20. yüzyıldan itibaren eğitim yapılarıyla
donatılan ve giderek bir artere dönüşen
Rahmi Günay Caddesi, 1940’lara gelindiğinde toplu konut uygulamalarıyla birlikte
modernist estetiğin öznel bir mekanı haline
gelmiştir. Aynı tarihlerde kentin yönetici
merkezi ile tren garını birbirine bağlayan
İstasyon Caddesi ise tekil ölçekteki apartmanlar ve Esen Sineması, Tekel (İnhisarlar)
binası gibi kamusal yapılarla donanmakta
ve arterin batı ucunda Devlet Demiryolları’na ait lojmanlarla birlikte modern
izleğini pekiştirmektedir. Yani İstasyon
Caddesi, kentsel dokuda güçlü bir modernlik arteri olarak birdenbire ortaya çıkarken, Rahmi Günay Caddesi de erken 20.
yüzyıldan başlayan modernleşme pratiğini
daha yavaş ve aşamalı şekilde yaşamakta-
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dır. Dipten gelen böyle bir modernleşme
pratiği, Rahmi Günay Caddesi’ni, 1950 ve
sonrasının yumuşak/geçirgen modernizmine yönlendirecektir.
Rasyonel Süreklilikte Geçirgenlik:
1950’den Günümüze Rahmi Günay
Caddesi’nin Mekânsal Pratiklerinde
Değişkenlik/Geçiş/Kopuş
Sanayi mektebi ve atölyelerini birbirinden
ayıran Rahmi Günay Caddesi’nin açılmasıyla cadde, kentin ilk modern atardamarlarından biri oluşturulmuştur. Böyle bir
arter üzerinde eğitim yapılarıyla ortaya
çıkan kamusallık örgüsü, önce neo-klasik
imgelerle ve 1940’larda katı bir modernist
estetikle pekiştirilerek anıtsallık örüntüsünün üsluba dayanan değişim aşamalarıyla
şekillenmiştir. Öyle ki arterin kuzey ucu
boyunca ortaya çıkan farklı üslup biçimlerinin birlikteliği, caddenin güney ucuna
gelindiğinde yerini daha saf bir akıntıya bırakmıştır. Arterin doğu hattına konumlanan
1940’ların öğretmenevleri, az katlı-bahçeli
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Resim: 10
Numune Hastanesi ve kentsel mekandaki
görünürlüğü (sivasresimleri, 2018).

organizasyonuyla kübik mimarinin temsilcisi olarak hem modernist estetiğin kentsel
mekana nüfuz etmesine hem de seyrek
yoğunluklu bir kentsel dokunun yaratımına
katkıda bulunmaktadır. Kentteki bu ilk
sivil kooperatifleşme deneyinin batısında
Numune Hastanesi’nin 1953’te inşa edilmesi ise arter üzerinde modernizm bağıntılı
yeni bir anıtsallık imajının oluşumunu
sağlamakla birlikte kentsel mekanda modernizmin katılığından vazgeçişin aşamasını da işaretlemektedir. Öyle ki, binanın
anıtsal içeriği ve cephe ögeleri, 2.Ulusal/
Milli mimarlık akımına gönderme yapan
bir tavır taşımaktadır. Yönetici merkezden
dahi okunabilen Numune Hastanesi, belki
de kentin kütlesel ölçekte bu denli büyük
hacimli şekilde yapılandırılmış ilk modern
yapısıdır. 1939’da inşa edilen Cer Atölyesi’ne ait vagon fabrikalarının bile sadece
yatay uzanımda genişleyen bir uzanıma sahip olduğu düşünüldüğünde Rahmi Günay
Caddesi üzerinde konumlanan Numune
Hastanesi’nin 1950’lerde önemli bir ölçeğe
sahip olduğu ortaya çıkacaktır (Resim 10).
Numune Hastanesi’nin inşaatına 1948’de
başlanmış ve bina, 1952-53’te hizmete
açılmıştır. Bina mimari açıdan ele alınacak

olursa, Türkiye’de o dönemde yapılan 6
Numune Hastane binasından biridir ve
anıtsal mimari dili ile yapıldığı dönemin
karakteristik unsurlarını içermektedir
(Resim 11). Bodrum kat üzerine zemin+3
kat olmak üzere 4 katlı olarak inşa edilen
betonarme yapım tekniğinde yapılan yapı,
T plan formuyla kurgulanarak yapıya orta
eksenden giriş verilmiş olup aynı aksın
devamında bahçeye çıkılmaktadır. Özgün
kullanımında sağlık personelinin giriş çıkışı
da bu cepheden verilmektedir. Bu cephede
giriş bölümü dört adet kolonla tanımlanmış
giriş saçağıyla sağlanmaktadır. Saçağın
üzeri aynı zaman da balkon olarak kullanılmaktadır. Anıtsal mimari dilinde neoklasik
etkiler barındıran yapının son katı, yatayda
cepheyi saran silmelerle farklılaştırılmıştır
ve dikdörtgen formda tasarlanmış pencere dizgelerinin saçak seviyesi bitiminde
kemerli söveler kullanılmıştır. 1940’larda
ülke genelinde etkisini göstermeye başlayan
anıtsal klasisizm ve dev cephe düzeneklerin
kullanıldığı yapılarda görülen karakteristik
ögelerle karakterize olan yapının yakın
çevresi 1980’lere kadar devam eden inşa
süreciyle sağlık kampüsüne dönüştürülmüştür. Bu sürecin Numune Hastanesi’nden
sonra en etkin yapısı, aynı bahçe içerisinde
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konumlanan ve bir süreliğine Cumhuriyet
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olarak
hizmet veren Göğüs Hastalıkları Hastanesi’dir. Yapı, arter üzerindeki ilk yüksek
katlı binadır ve biçimlenme dili ile oldukça
işlevsel bir morfoloji sunmaktadır. 1970’li
yılların sonlarına doğru inşa edilen bu yapı,
Numune Hastanesi ve diğer servis birimleriyle fonksiyonel olarak organik bir bağlam
sunsa da caddeye cephe veren kütlesiyle diğer yapılara nazaran ezici bir yükselti sunmaktadır. Burada yeri gelmişken şunun da
altını çizmek gerekir ki, caddenin mekansal
strüktürünü pekiştiren ve kentsel ölçekte
daha uyumlu yapılar 1970’li yıllara kadar
organik bir bütünlük sunarken özellikle
1970’li yılların sonlarına doğru inşa edilen
bu yapının yüksek gabarisiyle, caddenin ve
çevrenin mekansal formunu değiştiren bir
yapısal izlek ortaya çıkmıştır.
Numune Hastanesi’nin kuzeyinde konumlanan Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin
Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri
Reisliği tarafından hazırlanan 1967 tarihli
avan projesinden anlaşıldığına göre alandaki mevcut binalar Numune Hastanesi,
Sağlık Koleji ve Doğumevidir. Aynı projeye göre inşa edilecek binalar ise göğüs hastalıkları hastanesi, garaj, marangozhane,
doktor asistanı lojmanı, hemşire lojmanı
ve köy ebe okuludur (Resim 12). Böylece
1960’lar boyunca bir yandan arterin doğusundaki öğretmenevleri aşamalı şekilde
yıkılırken bir yandan da arterin batı hattı
boyunca inşa programları gündeme alınmaktadır. Dahası Numune Hastanesi’nin
geniş açıklıklı bir alanı kamusal işlevi ve
donatılarıyla baskın şekilde organize eden
tutumu, hem Rahmi Günay Caddesi’ne
paralel Hastaneler Caddesi adıyla anılan
yeni bir arterin oluşumuna yol vermiş hem
de arterin batısı boyunca uzanan Hastaneler Caddesi’nin batı ucuna da sıçrayan
modernist estetiğin öncülüğünü yapmıştır.
Numune Hastanesi’nin akıbeti hakkında
bir parantez açmak gerekirse, yapının ve
bahçesinde yer alan göğüs hastalıkları hastanesi gibi diğer sağlık birimlerinin, yerel
otoriteler tarafından alınan tartışmalı bir
kararla 2016-2018 yılları arasında yıkıldığını belirtmekte fayda vardır.
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Kentin modernist estetiğe ait anıtsallık
ölçeğinde önemli bir temsilci olan Numune Hastanesi’nin yıkımı bir yana bırakılıp
tekrar Rahmi Günay Caddesi arterine paralel şekilde açılan Hastaneler Caddesi’ne
dönülecek olursa, bu aksın özellikle güney

Resim: 11
Numune Hastanesi (sivas-eskifotoğraflar,
2018).

Resim: 12
Numune Hastanesi’ne ait elde edilebilen
çizimler (Sivas Belediyesi arşivi, 2018).
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ucuna sıçrayan kentsel parçadan söz etmek
gerekmektedir. Numune Hastanesi içerdiği
klasisizm imajlarıyla birlikte Rahmi Günay
Caddesi’nin güney ucunun açık yeşil alan
olarak örgülenmesini öngören bir tasarım
anlayışına sahiptir. Bir yandan hastanenin
kuzeyindeki bahçeli alanda yer alan yapı
bloklarıyla kurulan ilişkiler bir sağlık
yerleşkesi olma niteliğini pekiştirirken
diğer yandan güneyindeki açık yeşil alan
organizasyonu ve kurguladığı rekreasyonel hakimiyet, kentsel mekanda artık
esneyen bir modernizmin habercisidir.
Öyle ki caddenin ve hastanenin güneyinde
konumlanan bu açık yeşil alan 1980’lere
yaklaştıkça 27 Haziran Öğretmenler Parkı
olarak işlevlendirilecektir. Ancak bu parkın
ortaya çıkmasında hiç kuşkusuz bir etken
de Rahmi Günay Caddesi ile Hastaneler
Caddesi arasında kalan küçük üçgen parçanın, Numune Hastanesi ve onun sıçrattığı
modern imgelemle kurgulanan kentsel
mekanın arasında kalmış olmasıdır. Böylece Rahmi Günay Caddesi’nin batısında ve
Numune Hastanesi’nin tanımladığı güney
yönündeki alanın batısında yeni bir kentsel
parça daha meydana getirilmiş ve alan,
1954’te Kızılırmak Mektebi ve 1960’larda
Halk Eğitim Merkezi gibi iki yeni yapı ile
sarmalanmıştır.
Kızılırmak Mektebi’nin, aslında, kentsel
mekandaki varlığının 1913’te başladığı ve
1954’te inşa edilen binasına taşınana kadar
pek çok farklı konumda hizmet verdiği

bilinmektedir. Numune Hastanesi aksında
yer alan Öğretmenler Parkı’nın tam karşısında Hastaneler Caddesi üzerinde yer alan
binası ise, 1950’lerin karakteristik eğitim
yapısını taşra ölçeğinde tanımlamaktadır. L
biçimli bir plan organizasyonu ile şekillendiren okul binası, iki dikdörtgen biçimin
biraraya getirilmesinden oluşmuştur ve
ayrı girişleri olan iki kütle arasındaki geçiş,
öğretmenler odası olarak kullanılan mekan
aracılığıyla gerçekleşmektedir. Yalın
cephesi ve ana kütleden dışa taşırılmış
giriş nişi ile 1930-50 aralığında Kepenek
Caddesi aksında inşa edilen diğer okul
yapılarından farklı bir mimari dili yansıtmaktadır. Ayrıca Kızılırmak Mektebi’nin,
güneyinde 1960’larda inşa edilen Halk
Eğitim Merkezi ile birlikteliği, son derece,
rasyonel bir modern kentsel izlek sunmaktadır (Resim 13).
Rahmi Günay Caddesi’ni bir arter olarak
tanımlayan son yapı ise, bugün Mevlana
Ortaokulu olarak bilinen yapıdır. Yapı,
1882’de Çifte Minareli Medrese’nin yıkılan avlusu içerisine yapılan binada eğitim
vermeye başlayan, 1922’de İsmet Paşa
Mektebi adıyla hizmet vermeye devam
eden ve 1960’ta yıkılması kararlaştırılan
okulun yerine 1959’da ‘Selçuk İlkokulu
Yaptırma Derneği’ aracılığıyla kentsel
mekana eklemlenmiştir. Rahmi Günay
Caddesi üzerindeki konumuyla okul binası,
1960-70 arasında aşamalı şekilde yıkılan
Öğretmen Evleri’nin bulunduğu alana

Resim: 13
Kızılırmak Mektebi ve Halk Eğitim Merkezi
(Çağdaş, 2009; yazar arşivi 2019).
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Resim: 14
Mevlana Ortaokulu (yazar arşivi, 2019).

inşa edilmiştir. 1961’de eğitime başlanan
okulun kütlesi, dikdörtgen biçimlidir ve
uzun cephesi, geniş açıklıklı pencereleri,
zemin katın yüksek tutulmuş olması ve
zemin katla üst katı ayıran betonarme
saçağın uzanımı aracılığıyla 1960’ların
tipik cephe düzeneğini sergilemektedir
(Resim 14). Mevlana Ortaokulu, Kızılırmak
İlkokulu ile birlikte konumlandıkları alan
açısından modernist estetiğin pekiştirildiği
ve kamusal örüntünün güçlendirildiği bir
arteri beslemektedir. 1950-60 aralığında
bu iki okul ve Numune Hastanesi, alternatif yönelimleriyle yönetici merkeze çıkan
aksları oluşturmuştur.
Numune Hastanesi, Göğüs Hastalıkları
Hastanesi ve ek yapıları, Mevlana Ortaokulu, Kızılırmak Mektebi ve Halk
Eğitim Merkezi gibi modernist estetiğin
dizinlendiği yapılar aracılığıyla Rahmi
Günay Caddesi, 1950’den sonraki dönemeçte oldukça karakteristik bir görünüme
kavuşmuştur. Öyle ki, özellikle Numune
Hastanesi’nin anıtsal klasizmin doruk noktasındaki üslubuna rağmen, yakın çevresini
organize etme biçimi caddenin kentsel
mekânda taşıdığı anlamı da pekiştirmiştir.
Bu öyle güçlü bir yaratı mekanizmasıdır
ki, bir yandan Hastaneler Caddesi gibi yeni
bir arterin açılmasını sağlarken bir yandan
da batısında Kızılırmak Mektebi ve Halk
Eğitim Merkezi gibi modernist estetiği
örnekleyen yeni yapıların da inşasına yol
açmıştır. Ayrıca 1970’li yılların ortalarından itibaren arterin doğu hattı, 5 katlı
apartman bloklarıyla yeni bir kentsel izlek
sunmuştur. Bu konutlardan bazıları zaman
içerisinde değişmiş olsa da bitişik düzenekte sadece bir sokak aksıyla bölüntülenen
cadde perspektifinde bu kentsel dolgunun
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silüeti değişmemiştir. Kısaca Kabakyazısı
adındaki bölgenin 1902’de sanayi mektebinin açılmasıyla başlayan yapılaşma programı, Numune Hastanesi’nin yapılmasından
sonra 1980’lere kadar son derece rasyonel
izleklerle pekişmiştir.
Sonuç
Batılılaşmanın var ettiği düzeneklerle
başlayan ardından da 20. yüzyılın başlarından itibaren modern imajlarla örgülenen
kentsel-mimari üretimin çeşitliliği/sürekliliğiyle pekiştirilen mekansal düzenek,
Kabakyazısı denilen bölgede kendini
hissettirmiştir. Bu kentsel alanda, 1930’lardan sonra ise mekansal katmanı güçlü bir
aksiyal kurguyla gelişecek Rahmi Günay
Caddesi ortaya çıkmıştır. Kışla Caddesi
olarak anılan ve sonradan Rahmi Günay
Caddesi adını alan arterdeki imar etkinliğinin ilk ayağını 1930-1950 zaman aralığında inşa edilen eğitim yapıları oluşturmaktadır. Özellikle 1940’lar boyunca Endüstri
Meslek Lisesi’ne ait yapıların inşasıyla
rasyonel modernizmin dizgelerinin pekiştiği görülen caddede daha önce sanayi
mektebi ve demircilik atölyesinin neo-klasik üslubuyla örüntülenen anıtsallık ölçeği
değişmiş dahası, bu yapılar aracılığıyla
kentsel ölçeğe ilişkin farklı bir kamusallık
örgüsü oluşmuştur. Öyle ki, bir yerleşke
niteliğindeki çeperde modernist estetiği
örnekleyen kütle düzenekleri ve cephe
dizgeleri son derece okunaklı bir modernleşme pratiğinin oluşmasını sağlamıştır.
Yine arter üzerindeki eğitim yapılarının
dışında, “öğretmen evleri” olarak bilinen
ilk toplu konut dokusunun ortaya çıkması
da modern örüntüyü güçlendiren önemli
bir mekânsal pratiktir. Diğer taraftan, erkek
öğretmen okulu, sanayi mektebi, demirci-
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lik atölyesi ve endüstri meslek lisesi gibi
yapılar, Rahmi Günay Caddesi’nin kuzey
ucunu tutarken, öğretmenevleri arterin güney ucunu tutmaktadır. Aslında bu sızma
caddenin örüntüsünde kamusal etkinliğin
çeşitliliğine de katkı sağlamıştır. Kentsel
ölçeğin modernizm sürekliliğinde tanımlamaya çalışıldığı bir dönemeçte öğretmen
evleri, başkent Ankara’dan başlayarak birçok Anadolu kentine yayılan kooperatifleşme-toplu konut tipolojisinin öznel bir örneği olarak kentteki modern konut üretimine
referans olmuştur. Öte yandan 1960’lar
boyunca bir yandan arterin doğusundaki
öğretmenevleri aşamalı şekilde yıkılırken
bir yandan da arterin batı hattı boyunca
inşa programları devam etmiştir. Arterin
güney hattının doğusunda inşa edilen
öğretmenevlerinin karşı aksında, yani
arterin batısında ise 1950’lerde Numune
Hastanesi inşa edilecektir. Hastane’nin
geniş açıklıklı bir alanı kamusal işlevi ve
donatılarıyla baskın şekilde organize eden
tutumu, hem Rahmi Günay Caddesi’ne paralel Hastaneler Caddesi adıyla anılan yeni
bir arterin oluşumuna yol vermiş hem de
arterin batısı boyunca uzanan Hastaneler
Caddesi’nin batı ucuna da sıçrayan modernist estetiğin öncülüğünü yapmıştır.
Burada şunun altını çizmek gerekmektedir.
Erken Cumhuriyet döneminden başlayarak
kentin makroformunun gelişmesinde köktenci modernite, kentin biçimsel karakterinin değişimi noktasında modern imajlar
kullanarak rasyonel eşikler belirlemiştir.
Ancak yine de kent kimliğinde önemli bir
yer tutan modernizmin, 1950’li yıllardan
itibaren daha toplumsal bir içerikle içselleştirilmesi sonucunda kamusal etkinliğe bağlı
seküler yönelimler çözülmeye başlamıştır.
Bu da her ne kadar rasyonel, geometrik modernizm mimari ve kentsel içerik açısından
işlevselliğini koruyor olsa da özellikle kent
içinde saçaklanan yapılarda çevresel organizasyonların farklılaşmasına bu yönüyle de
katı geometrik bir mimari-kentsel strüktürün yumuşamasına sebebiyet vermiştir. Bu
sebeple metin içindeki dönemsel ayrıştırma
da bu çözümleniş, “rasyonel süreklilikte
geçirgenlik” durumu olarak yorumlanmıştır. Özellikle Numune Hastanesi bu noktada

öznel bir örnek olup, hastane çevresinin bir
açık yeşil alan olarak kurgulanması, kentte
modernizmin yumuşadığı bir evreye geçişi
de temsil etmektedir. Sivas’ta, modernizm
örgüsünün tarihsel kesiti mimari/kentsel
üretim üzerinden ayrıştırıldığında 196070 zaman aralığında, kentsel gelişimin
rotasının 1950 öncesinden daha farklı bir
kavrayışa yöneldiği görülmektedir. Bu
arada dönem içerisinde, geleneksel dokunun çözülmeye/aşınmaya başladığı zaman
aralığının 1950-1960’lara tekabül etmesi ise
önemli bir ayrışmadır. Bu, kente nakledilen
modernist estetik için belirgin bir zirveyi
imlese de konu, kamu yapıları açısından ele
alındığında, 1950 öncesinden daha farklı bir
mekânsal izlek sunmaktadır. Erken Cumhuriyet modernizmi başlangıçta, ulus-devletin
otoritesi altında güçlü bir görsel kültürü
barındırmaktaydı. 1950’lerden itibaren ise
çözülmeye ilişkin ilk ipuçları belki de kamu
binalarının kente eklemlenme biçimlerinden gelmektedir. Aslında ikincil bir arter
olarak Rahmi Günay Caddesi’ni değerli
kılan bir diğer özellik de tam da burada
aranmalıdır ki, arter, 1950’lerden sonra tek
yapı ölçeğindeki kamu yapılarının geleneksel doku içerisine sızmayı bir kenara bırakıp, bütünleşik bir anıtsal yüz yaratmasına
rağmen daha serbest düzeneklerle yakın
çevresini de örgütleyerek kentsel ölçeğe
getirilen hassasiyetin başlangıç noktasıdır.
Yani bir kamu binasını kentsel peyzaja
dahil eden tasarım kavrayışı ve örgülenme
tavrı belirgin bir yumuşama hattı olarak
gösterilebilir. Daha açıklayıcı şekilde ifade
etmek gerekirse, kentte 1930-50 aralığında
inşa edilen PTT binası, İş Bankası binası
gibi kamu yapıları, kentsel dokunun içerisine daha rasyonel, geometrik biçimlenişinin
mimari örnekleri olarak dahil olurken,
1950-60’dan başlayarak bu katı modernist
tavır yumuşamıştır. 1950’lerde inşa edilen
Numune Hastanesi ve Kızılırmak İlkokulu
gibi kamu yapılarıyla artık kentsel ölçek de
dikkate alınır olmuştur. Bu yapılar geniş
açıklıklı/boşluklu dokuya yerleşirken binanın etrafını da tasarıma dahil etmiş ve yakın
çevresinde bir açık yeşil alanın düzenlenmesine olanak tanımıştır. Binalarda kentsel
ölçek, bina/bahçe/yakın çevre peyzajı gibi
tasarım girdileriyle bütünleşik bir düzeSayı 29, Mart 2020
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nekte ele alınmıştır. Numune Hastanesi ve
Kızılırmak İlkokulu tarafından tanımlanan
bu konum, bugün de kentin merkezinde yer
alan önemli bir açık yeşil alanı (27 Haziran
Öğretmenler Parkı) oluşturmaktadır.
Son olarak Rahmi Günay Caddesi’nin
güncel imar uygulamalarıyla ilgili birkaç
noktaya değinmekte yarar vardır. Bir
sağlık yerleşkesi olarak Numune Has-

tanesi’nin 2016-2018’de yıkıldığı ifade
edilmişti. Öyle ki, arterin kuzey batı
hattında 27 Haziran öğretmenler parkının
karşısında yer alan Halk eğitim merkezi
binası da yakın zamanda yıkılmış olup,
benzer bir akıbet, arterin en kuzey ucunu
tutan Endüstri Meslek Lisesi’ni de beklemektedir. Dahası, arter boyunca yapılan yıkım uygulamaları kentsel ölçeğin
okunaklılığını zedelemektedir. Arteri,
Resim: 15
Rahmi Günay Caddesi’nin güncel durumunu
gösteren bir etüt.
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Numune Hastanesi’nin yıkımından sonra
en fazla zedeleyen uygulama, Anadolu
Selçuk Lisesi ile sanayi mektebi arasında
kalan alanda inşa edilen yeni Halk eğitim
merkezi binasıdır. Bina, arterin silüetinde
ezici bir ölçek tanımlamaktadır (Resim 15).
Bu yapının haricinde Rahmi Günay Caddesi, metin boyunca ikincil bir modernleşme
arteri olarak ele alınmıştır. Öyle ki, cadde
aksının tanımladığı modernlik güzergahı,
batılılaşma reformlarının taşraya yansıyan
uygulamalarıyla başlamakta ve 1930-1950
arasındaki radikal modernizm aşamasını katı şekilde yaşamaktadır. 1950’den
1980’lere varıncaya kadar ise arter, bir
yandan kamu yapılarıyla çevrelenirken
bir yandan da özellikle 1980 sonrasında
yapsatçı anlayışın manipüle ettiği çok katlı
apartman uygulamalarıyla sarmalanmıştır.
20. yüzyıl başlarının modernist ve ulusal
idealleri doğrultusunda şekillenen mekân
pratiklerinin doğal bir sonucu olarak kentsel ölçekte tanımlı bir alan şeklinde ortaya
çıkan Rahmi Günay Caddesi’ni özgün
kılan unsurların başında mimari üslup
açısından, modernizmin rasyonel, geometrik tasarım anlayışının izlerini taşıyan bir
kentsel ölçeğe sahip olması gelmektedir.
Yine modernite projesiyle geç Osmanlı
döneminden itibaren Kabakyazısı denilen
bölgeye eklenen yapılar aracılığıyla modernleşme pratiğinin tarihsel sürekliliğini
referanslayan kentsel örgü, modernleşme
sürecinde, diğer pek çok Anadolu kentindeki uygulamalarla benzerlik sunsa da
mekansal kurgulama ve kentsel ölçekteki
sürekliliği bağlamında özgün bir kentsel
deneyim alanı olarak görülmelidir

•
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Öz
Gelişmiş ülkelerde, inşaat etkinliklerine
ilişkin enerji, su ve hammadde kullanımı ve
bu üretimlerin atıkları olarak havaya,
toprağa, suya salımlar ve bunların çevreye
etkileri konusunda çeşitli çalışmalar
yapılmaktadır. Yaşam döngüsü
değerlendirmesi (YDD), bu girdi ve çıktıların
bilimsel bir temelde değerlendirildiği
yöntemlerden biridir. YDD çalışmaları
günümüzde farklı yöntemler ile oluşturulmuş
veri tabanlarından oluşan yazılımlar ile
gerçekleştirilmektedir. Bu durum çalışmalar
arasında farklılıklara sebep olmaktadır;
karşılıklı kullanılabilirlik için uyumlu
olmaları gerekmektedir. Bu çalışmada yapı
malzemesi envanter veri tabanına altlık
oluşturabilmek amacıyla, veri toplama
aşamasındaki temel ölçütlerin varolan veri
tabanlarındaki ortak kurallarının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Bu amaçla dünya çapında
sıklıkla kullanılan süreç tabanlı yapı
malzemesi envanter veri tabanları
incelenmiştir. Bu ortak kurallar
belirlendikten sonra Türkiye’de alüminyum
profil üretimi üzerinden bu kuralların
uygulanıp uygulanamayacağı tartışılmıştır.
Verinin uluslarası geçerli kurallara uygun
olarak toplanmasının uygun olduğu tespit
edilmiştir. Bu kuralların belirlenmesiyle,
yapılacak çalışmaların mümkün olduğu
kadar çok veri tabanıyla uyumlu
olabilmesinin sağlanabileceği
düşünülmektedir.
Abstract
In developed countries various studies on
construction processes are done on energy,
water and raw material consumptions
together with their emissions to air, water
and soil and their effects on environment.
One of the methods to evaluate these inputs
and outputs upon a scientific basis is Life
Cycle Assessment (LCA). At present LCA
studies are realized by softwares which are
composed of databases produced by varying
methods. This situation gives way to
differences between studies; for
interoperability they must be compatible. In
this study, it is aimed to determine joint rules
for existing databases of basic criteria in
data collection phase with the objective of
forming a base for a database regarding
construction products. With this objective
globally commonly used process-based
building materials inventory databases are
analyzed. After these joint rules are
determined it is discussed whether these
rules can be applied or not on aluminium
profile production in Turkey. It is determined
that collection of data according to
internationally accepted rules are suitable. It
is expected that with the determination of
these rules, future studies will be compatible
with as many databases as possible.
Anahtar Kelimeler: Yapı malzemesi, YDE,
YDD, Envanter analizi, Veri toplama
Keywords: Building material, LCI, LCA,
Inventory analysis, Data collection
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1.

Giriş

İnşaat sektörü üretim etkinlikleri, hammadde ve enerji kullanımının çok yoğun olmasına ve yüksek miktarda salımlara sebep
olmaktadır. İnşaat sektöründe hammadde
kullanımı dünya çapında yılda 3 milyar ton
ile yaklaşık %40’lık bir paya sahiptir (URL
(1)). Yapılar ve inşaat sektörü 2017 yılında
enerji kullanımının %36’sından ve enerji
ve üretim süreçleriyle ilişkili salımların
%39’undan sorumludurlar (International
Energy Agency, 2018, 11). Yaşam döngüsü değerlendirmesi (YDD), bir ürünün çevresel etkisini, hammaddesinin elde edilmesinden,
ürünün yok edilmesi dahil tüm süreçlerini
kapsayabilecek sistem sınırları içerisinde,
oluşan girdi ve çıktıları üzerinden (1) hedef
ve kapsamın belirlenmesi, (2) envanter
analizinin yapılması, (3) etki değerlendirme
ve (4) yorumlama evreleriyle değerlendiren
bir yöntemdir (ISO 14040:2006, 8).
Yapı sektörü YDD çalışmalarında ülkeye/yerele özgü çalışmaların gerekliliği
vurgulanmaktadır (Ferreira ve Mainier, 2015,
4). Yerel veri tabanlarının oluşturulması,
özgün verilerin kullanılmasıyla daha doğru
sonuçların elde edilebilmesi açısından
önemlidir (Kellenberger, 2007, 1; Ali, Negm,
Bady ve Ibrahim, 2014, 1551). Çeşitli ülkelerin
geliştirmekte oldukları YDE çalışmaları
gelişmiş ülkelerle kıyaslanarak incelenmektedir (Stinnes, Page ve Fleischer, 1996, 110).

Yerel çalışmaları destekleyecek özgün
verilerin bulunmaması durumunda farklı
çözümler önerilmektedir. Bu çözümlerden
bazıları nakliye ve yerel şantiye etkinlikleri
göz önüne alınarak verilerin yerelleştirilmesi (Yau, Cheng ve Kam, 2004, 1) veya eş
veri tabanının seçimi şeklindedir (Lesage ve
Samson, 2016, 1282).
Yapılar için yaşam döngüsünün temel
evreleri: (1) malzeme/ürün üretimi, (2)
yapı üretimi, (3) kullanım ve (4) yıkım ve
geri dönüşüm olarak değerlendirilir (BS EN
15804:2012, 14). Ancak özellikle yapı malzemesi YDD çalışmalarında, yaşam döngüsünün bütünü yerine bazı evrelerinin göz
önüne alınması da söz konusudur. Sistem
sınırları olarak da tanımlanan bu kavram,
genellikle beşikten-kapıya (hammadde çıkarılmasından fabrika çıkışına kadar olan süreçler),
kapıdan-kapıya (fabrika giriş ve çıkışı arasındaki
süreçler) beşikten-mezara (hammadde çıkarılmasından ürün yok edilmesine kadar olan süreçler)

ve beşikten-beşiğe (hammadde çıkarılmasından
hammaddelere geri dönüşüme kadar olan süreçler)

olarak değerlendirilmektedir (Wittstock vd.,
2011, 98).

Günümüzde veri toplama ve hesaplama
kolaylığı sağlayan YDD araçları geliştirilmiştir (Herrmann ve Moltesen, 2015, 163). Bu
araçlar genellikle hem çalışmanın modellenmesinin ve hesaplamalarının yapıldığı
bir yazılım, hem de hesaplamalara kendi
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ilkeleriyle derlediği verileri sağlayan veri
tabanlarından meydana gelmektedir. YDD
araçları, kapsamlı çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için uygun methodoloji ile veri
biriktiren ve kalite standartlarını sağlayan
başka veri tabanlarını da bünyelerinde
barındırmaktadır (URL (2); URL (3)). Farklı
veri tabanları eksik verilerin derlenebilmesi (Suh, Leighton, Tomar ve Chen, 2016, 1297;
Martinez-Romacora, Solís-Guzmán ve Marrero, 2016,

ve çalışmalara uygun verilerin seçimi
için bir depo görevi (URL (2)) görmektedir.
YDD araçlarının incelendiği bir çalışmada
YDD yazılımlarından SimaPro ve GaBi
sonuçlarının envanter analizi ve etki değerlendirme veri tabanlarındaki farklılıklar
nedeniyle karşılaştırılabilir olmadığı görülür (Herrmann ve Moltesen, 2015, 168). İsveç’te
yapılan bir diğer çalışmada İsveç yerel
YDD aracının GaBi ve SimaPro ile ilişkisinin incelenmesiyle, araçların sonuçları
arasında farklılıklar ortaya konmaktadır
(Sinha, Lennartsson ve Frostell, 2016, 165). Farklı
YDD araçları ile oluşturulan YDD çalışmalarında sistem sınırları, işlevsel birim,
bölgesel farklılıklar (coğrafya ve teknoloji),
veri zamanı, kapsam ve değerlendirilen
çevresel etkilerden kaynaklanan farklılıklar
bulunur (Guinée, De Haes ve Huppes, 1993, 12).
Farklı malzemelerin YDD çalışmalarının
karşılaştırılabilir olması için metodoloji ve
sistem sınırlarının tutarlılığını sağlayacak
veri tabanlarının kullanımı önemlidir (Herr572)

mann ve Moltesen, 2015, 168; Dixit, Fernández-Solís,
Lavy ve Culp, 2010, 1246).

YDD çalışmalarının karşılaştırılabilmesi
için kapsamlarının, sistemlerin uygun
tanımlanması (Dixit, Culp ve Fernández-Solís,
2013, 163) ve sistemlerin denkliğinin aynı işlevsel birim ve denk metodolojik kararlarla
sonuçların değerlendirilmesinden önce sağlanması istenir (ISO 14044:2006, 11). Çalışmaların sonuçlarının karşılaştırılabilmesi için
ürün veri setlerinin uygun işlevsel birim
(ya da beyan edilmiş birim) ile oluşturulması
ve veri tabanlarının uygun işlevsel birim
(ve/veya beyan edilmiş birim) ile derlenmiş veri
setlerinden oluşturulması yeterli olmamaktadır. Karşılaştırılabilir çalışmalar için
ürün, kullanıcıya-özgü ürün modellemesinin sonucuna göre değerlendirilmelidir
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(Kupfer vd., 2017, 30; Frischknecht vd., 2007, 7). Bu
soruna çözüm olarak ürünlerin EN 15804
standardında belirtilen uygun ürün kategori
kuralları (ÜKK) (PCR: product cathegory rules)
çerçevesinde incelendiği ve gerekli görülen
çevre etkilerinin değerlendirildiği çevresel
ürün beyanları (ÇÜB) (EPD: environmental
product declaration) çalışmaları yapılmaktadır
(EN 15804:2012, 5). Ancak ÇÜB’lerdeki verilerin derlenmesinde farklı veri tabanları
kullanılabilir. Bu durumda iki ürünün ÇÜB
bilgilerinin karşılaştırılması doğru olmayabilir. Yapı ürünlerinin değerlendirilmesi
amacıyla iki veri tabanından oluşturulmuş
dört ayrı çevresel ürün beyanının karşılaştırılmasında, veri tabanlarına ait farklı arka
plan verileri nedeniyle farklı sonuçlar elde
edilmiştir (Öztaş ve Tanaçan, 2017, 5).

Karşılaştırılabilir çalışmaların ve/veya
karşılıklı kullanımın artması için oluşturulacak veri tabanlarının da, veri tabanı
yapısı (örn: metodoloji, format, onay, terimlendirme ve farklı verisetlerinin birarada kullanımı v.b.),
rehber kitapları ve standartlar açısından
mevcut veri tabanları ile uyumlu olacak
şekilde geliştirilmesi gerekmektedir (Suh
vd., 2016, 1290; de Eicker vd., 2010, 198; Safaei,
2015, 5; Frischnect, 2006, 47).

US LCI (U.S. Life
Cycle Inventory) ve ecoinvent veri tabanlarını
incelendiği bir çalışmada, veri tabanlarının
karşılıklı kullanılabilmeleri için aralarındaki uyumun ve veri setlerinin buna uygun
geliştirilmesinin önemi vurgulanmaktadır
(Suh vd., 2016, 1297). Oluşum enerjisinin değerlendirilebilmesi için ortak bir veri toplama yaklaşımının geliştirilmesi gerekliliği
de vurgulanmaktadır (Dixit vd., 2010, 1246).
Yapılar ve yapı malzemeleri envanter veri
tabanları çeşitli çalışmalarda incelenerek
karşılaştırmalar ve ortaklıkların oluşturulması incelenmiştir. Yapı malzemesi
ölçeğinde konunun değerlendirildiği bir
çalışmada veri tabanları, kapsam, tamlık,
güncelleme ve lisans başlıklarının yanısıra
izlenilebilirlik ve kapsamlılık açısından da
değerlendirilmiştir. Çalışmada bu başlıkların incelenmesi: sistem sınırları başlığı göz
önüne alınarak ve kapsam kararları başlığı
kısmen içerecek şekilde, envanter analizi
metodolojisini üst ölçekte değerlendirilerek
yapılmıştır (Martinez-Romacora vd., 2016).
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Veri tabanı oluşturulmasına ilişkin çeşitli
çalışmalar bulunmaktadır. YDD veri tabanlarına ilişkin uluslararası ölçekte katılım ile
konunun değerlendirildiği kapsamlı bir çalışma olan “Global Guidance Principles for
Life Cycle Assessment Databases” çalışmasında ELCD (European Platform on Life Cycle
Assessment), ecoinvent, GaBi, Athena, CPM
(Center for Environmental Assessment of Product and
Material Systems), US LCI ve Plastics Europe
Eco-profiles değerlendirilen veri tabanları
arasında yer almaktadır. Ancak burada
veri tabanı oluşturulmasına ilişkin ölçütler
bütünüyle incelenmekte ama tekil değerlendirilmeler yapılmamakta, genel bakışlar
ortaya konmaktadır (Sonnemann ve Vigon (Ed.),
2011). Bir diğer rehber dokümanda ise enerji verimli binalar göz önüne alınarak YDD
çalışmalarına yön verilmeye çalışılmıştır.
Bu rehberde binalar ve ürünler için yaşam
döngüsünün çeşitli aşamalarının adımları
ve bu adımların çeşitli YDD yöntemlerine
bağlı olarak hangi ölçekte nasıl yapılması
gerektiği incelenmiştir (Wittstock vd., 2011).

Envanter bilgisinin doğruluğu ve derlenme-değerlendirme yöntemi, etki değerlendirmesinin güvenilirliğini temelden etkilemektedir. Doğru ve uygun kalitede verinin
kullanılmaması, çalışmalar arasında
ürünlerin yanlış değerlendirilmesine sebep
olabilmektedir (Takano, Winter ve Hughes, 2014,
1). Envanter analizinin temeli olan veriler,
birim süreçlerin girdileri ve çıktılarıdır (ISO
14041:1998, 4). Envanter analizinde girdiler genellikle kaynak (hammadde, enerji, su)
ve malzeme kullanımları, çıktılar ise bu
girdilerle elde edilecek ürün, üretim süreci
içerisinde oluşabilecek yan ürünler, ara-ürünler, üretim sürecine ilişkin havaya, suya
ve toprağa yapılabilecek salımlar ve diğer
salımlardır (Babu, 2006, 3). Bir ürüne ilişkin
YDE bilgisinin derlenmesiyle veri setleri
oluşturulur (Safaei, 2015, 5). Birincil kaynaklardan ham veri olarak toplanan bilgiler,
gerekli düzenlemeler (işlevsel birim uygunluğu,
birimler vb.) ile YDE veri seti için uygun
hale getirilirler (European Comission, 2010, 58).
Veri setinin kalitesi: veri toplamanın türü,
kaynakları, tutarlılığı ve uygunluğu ile
ilişkilidir (Kupfer vd., 2017, 93). YDE verisetlerinin düzenlenerek bir araya getirilmesi

ile YDE veri tabanları oluşturulur (Safaei,
2015, 5).

YDE veri setlerinin ve ilişkili olarak
YDE veri tabanlarının oluşturulmasında
YDD’nin ikinci evresi olan envanter analizi yapılmaktadır. Envanter analizi, hedef
ve kapsam ile uyumlu olarak ürün sistemine ilişkin girdi ve çıktı verilerinin derlenerek ürüne ilişkin nicel bir değerlendirilme
yapılan ve oluşan çıktıların değerlendirilecek kategorilere göre etki değerlendirmesi
evresine iletildiği evredir (ISO 14040:2006;
ISO 14041:1998). ISO 14041’de “veri toplanması” ve “veri hesaplanması” işlemleriyle
tanımlanmış envanter analizi akışı ve bu
akışta envanter analizi evresi ile ilişkili
değişkenler Şekil 1’de gösterilmektedir.
Veri toplanması aşaması temelde “veri
toplanması için hazırlık” ve “veri toplanması” adımlarıyla değerlendirilmektedir
(ISO 14041:1998, 8-9). ISO 14041’de “Veri
toplanması için hazırlık” adımı, kapsama
uygun olarak veri toplanmasına ilişkin hazırlıkların yapıldığı adım olarak tanımlanır.
“Veri toplanması” adımı ise veri toplanmasının gerçekleştirildiği ve ardından gelecek
hesaplama aşamasına bilgi aktaran adımdır
(ISO 14041:1998, 9).
Envanter analizinde ürün sistemi, seçili
sistem sınırları içerisinde birim süreçler,
elementer akışlar ve ürün akışları ile modellenir (ISO 14044:2006, 4-5). Ürün sistemi
içinde YDE girdi ve çıktılarının belirlendiği en küçük bileşen birim süreçtir (ISO
14044:2006, 5). Birim süreçler, ürün sistemi
içerisinde birbirlerine ara ürünler ve atıklar
ile, başka ürün sistemlerine ürün akışları
ile, çevreye elementer akışlar ile bağlanırlar (ISO 14040:2006, 9) Şekil 2’de bu ilişkiler
şematik olarak ÇÜB için temel gerek olan
beşikten-kapıya süreci değerlendirilen bir
ürün sistemi için gösterilmektedir.
Bu çalışmada envanter analizi veri tabanlarında veri toplanmasına ilişkin kuralları belirlemek amaçlanmaktadır. Yapı
malzemesi ile ilişkili süreç tabanlı 10 veri
tabanı, YDD envanter analizi veri toplanması açısından literatürün değerlendirilmesi ile belirlenen temel ölçütler üzerinden
değerlendirilmiştir. Bu ölçütlere uygun veri
toplamanın Türkiye koşullarında uygulanaSayı 29, Mart 2020
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Şekil: 1
YDD Çalışmalarında Karşılaştırılabilirliğin
Sağlanabilmesi İçin Veri Toplama Aşamasında
Dikkat Edilmesi Gereken Başlıklar ve Kapsam
ile İlişkileri (ISO 14040:2006 ve ISO 14041:1998
standartlarından oluşturulmuştur).
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Şekil: 2
Beşikten-Kapıya Ürün Sisteminin Şematik
Anlatımı (ISO 14040:2006, Şekil 2 ve Şekil
3’ten üretilmiştir).

bilirliği yapısal alüminyum profil üzerinden değerlendirilmiştir. Türkiye açısından
ele alındığında, ülkemiz gibi yerel YDD
veri tabanlarını oluşturma aşamasında (URL
(4)) olan ya da veri tabanı bulunmayan
ülkelerde oluşturulacak veri tabanlarının
bu ölçütler temel alınarak oluşturulması, en
çok veri tabanı ile bir arada kullanımına ve
karşılaştırılabilir çalışmaların yapılabilmesine destek olacağı düşünülmektedir.
Ancak veri toplama adımının uygunluğu ve
veri kalitesinin yüksekliği çalışmaların karşılaştırılabilir olmasının tek koşulu değildir.
Ardından gelen adımların (envanter analizi veri
hesaplama, etki değerlendirme) uyumu ve sistem
modellemelerinin bütünüyle buna uygun
yapılması gerekmektedir (Sinha vd., 2016, 170;
Kupfer vd., 2017, 30; Frischknecht vd., 2007, 7).

2.

Malzeme ve Yöntem

Seçilmiş veri tabanlarına ilişkin bilgiler,
karşılaştırılabilir şekilde bir araya getirilmiştir ve bu bilgiler çerçevesinde veri
tabanlarının ortak kuralları belirlenmeye
çalışılmıştır. İncelenen veri tabanlarına ilişkin bilgiler öncelikli olarak veri
tabanlarının rehberleri ve resmi internet
sitelerinden, burada veri elde edilememesi
durumunda veri tabanlarını değerlendiren
literatür çalışmalarından elde edilmeye
çalışılmıştır. Ölçütlere ilişkin bilgi edinilememesi durumu belirtilmiştir. 10 veri
tabanında “veri toplanması için hazırlık”
ve “veri toplanması” başlıklarında yapılan
inceleme ve değerlendirmeler sonucunda
geliştirilecek veri tabanlarının Tablo 2 ve
Tablo 4’deki kurallara göre oluşturulmaSayı 29, Mart 2020
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sının daha verimli olacağı düşünülmüştür.
Veri tabanlarının karşılaştırılması Tablo 1
ve Tablo 3’de yer almaktadır. Bu tablolardan elde edilen sonuçlar Tablo 2 ve Tablo
4’de yer almaktadır.
Envanter analizinde ikinci aşama olan “verinin hesaplanması” bu çalışma kapsamında değerlendirilmemektedir.
Oluşturulan veri toplama methodolojsi, bir
akış diyagramında gösterilmiştir.
Bir malzeme örneği (yapısal alüminyum profil)
üzerinden bu kuralların ve veri toplama
akışının Türkiye koşulları için değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmanın uygulana-
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bilirliğine ilişkin değerlendirme Türkiye’de
üretim yapan bir tesisteki güncel işletme
koşulları ve elde edilen veriler göz önüne
alınarak; Ar-Ge proje yöneticisi ve kalite
sistemleri uzmanı ile yapılan görüşmeler
sonucu oluşturulmuştur.
2.1. İncelenen Veri Tabanları
Çalışmada kullanılan veri tabanları yapı
malzemesine ilişkin süreç tabanlı veri tabanları üzerine yapılmış güncel bir çalışma
referans alınarak seçilmiştir (Martínez-Rocamora vd., 2016, 566). Göz önüne alınan ölçütlerin incelendiği 10 veri tabanı: ecoinvent,
GaBi, ELCD (European Platform on Life Cycle

Tablo: 1
“Veri Toplanması için Hazırlık” Adımı
Ölçütlerinin Analizi. ((1) Frischknecht
vd. 2007. (2) Kupfer vd. 2017. (3) ISO
15804:2012. (4) European Comission 2010. (5)
PlasticsEurope 2011. (6) Athena Sustainable
Materials Institute 2004. (7) Casademont
ve Alfaro 2014. (8) Flemstörm ve Palsson
2003. (9) Severith ve Manthey 2012. (10)
Martínez-Rocamora vd. 2016. (11) URL (6) (12)
URL (7) (13) PlasticsEurope 2019. (14) Athena
Sustainable Materials Institute vd. 2003.).
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Tablo: 2
Veri Toplanması İçin Hazırlık Adımına İlişkin
Belirlenen Kurallar.

Assessment), Plastics Europe Eco-profiles,
Athena, US LCI, Base Carbone, BEDEC,
CPM LCA (Center for Environmental Assessment
of Product and Material Systems) ve ProBas’tır.
ELCD veri tabanı güncel kullanımda
olmamasına rağmen güncel kullanılan veri
tabanlarını ve çalışmaları hala beslemekte
olduğu için çalışma içerisinde değerlendirilmiştir. ecoinvent veri tabanının değerlendirilmesinde ecoinvent v2’ye ilişkin
değerlendirmeler yapılmıştır.

2.2. YDE Veri Toplaması Aşamasında
Karşılaştırılabilirliğin Sağlanması
İçin Değerlendirilen Ölçütler
US LCI ve ecoinvent arasında yapılan bir
çalışmada: elementer akışlar, dokümantasyon, üretim teknolojisi, ulaşım, enerji,
arazi kullanımı, su, altyapı, veri boşlukları,
veri kalitesi, sistem sınırları, metodoloji
başlıkları veri tabanlarının karşılıklı kullanımları için yeterli duruma getirilmeye
çalışılmıştır (Suh vd., 2016, 1290). Yerel ya
da küresel bir veri tabanı oluşturulmasının
esaslarını inceleyen bir diğer çalışmada;
dağıtım, kesim kuralları, veri boşlukları,
kirleticilerin kaydedilmesi gibi modellemeye ilişkin konularda ve isimlendirme
konusunda uzlaşılmasının önemi vurgulanmaktadır (Frischnect, 2006, 42). YDE verisi
toplanmasına ilişkin yapılan bir başka
çalışmada değerlendirilen başlıca ölçütler:
kullanılacak format, ham veri toplanması,
coğrafi kapsam, zamana ilişkin kapsam,
teknik kapsam, kesim kuralları, üretim
araçları, nakliye, atık yönetimi, dağıtım ve
arazi kullanımıdır. Bunların yanısıra arazi
kullanımı, belirsizlikler ve geri dönüşüm,
veri toplanmasından önce değerlendirilmesi gereken ölçütler olarak öne çıkmaktadır
(Kellenberger, 2007, 5-11). Jenerik ve ürüne-özgü YDD veritabanlarını karşılaştıran

bir diğer çalışmada ise göz önüne alınan
ölçütler: genel bakış, YDD formatı, kesim
kuralları, yan ürünlere ve geri-dönüşüme
ilişkin dağıtım, birincil veriler, ikincil
veriler ve değerlendirilen elementer akışlardır (Lasvaux, Habert, Peuportier ve Chevalier,
2015, 1476). Yapı malzemelerinin oluşum
enerjisine öncelikle etki eden değişkenlerin
değerlendirildiği bir çalışmada bu değişkenler: sistem sınırları, üretim teknolojisi,
oluşum enerjisi analizi yöntemi, coğrafya,
enerji yaklaşımı, veri kaynakları, veri tarihi, verinin bütünlüğü, hammadde enerjisi
ve zamana ilişkin farklılıklar olarak belirtilmiştir (Dixit vd., 2010, 1243).
Bu çalışmaların değerlendirilmesi ile: elementer akışlar (kirleticiler vb.), dokümantasyon, üretim, ulaşım, enerji, arazi kullanımı,
su, altyapı, veri boşlukları, veri kalitesi (veri
tarihi, verinin bütünlüğü, coğrafi kapsam, zamana
ilişkin kapsam, teknik kapsam) sistem sınırları,

dağıtım, kesim kuralları, isimlendirme,
format, ham veri toplanması (birincil veriler
ve ikincil veriler), veri kaynakları, üretim araçları, nakliye, atık yönetimi, belirsizlikler,
geri dönüşüm açısından karşılaştırılmalar
yapıldığı görülmektedir.
Çalışma kapsamında incelenen başlıklar;
üstteki çalışmalarda gözönüne alınan başlıkların, literatürde uzun zamandır süregelen ve gelişmişliği çeşitli çalışmalarla (Sinha
vd., 2016, 162; Martínez-Rocamora vd., 2016, 569)

kanıtlanmış olan GaBi ve ecoinvent veri
tabanlarının rehberleri ile desteklenmesiyle oluşturulmuştur. Veri toplanması için
hazırlık adımında incelenen ölçütler: veri
kaynakları, sistem sınırları, işlevsel birim,
kesim kuralları, kapsam kararları (enerji, su,
nakliye, altyapı ve atık yönetimine ilişkin kararlar)

ve elementer akışlardır. Veri toplanması
adımında ise: veri toplanması, veri boşluklarının doldurulması, verinin dağıtılması,
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veri kalitesi ve verinin depolanması ölçütleri değerlendirilmektedir.

birim, kesim kuralları, kapsam kararları ve
elementer akışlardır.

2.2.1. “Veri Toplanması için Hazırlık”
Adımında Değerlendirilen Ölçütler

Veri kaynakları: Ürüne özgü veriler olan
birincil veriler: ölçümler, hesaplamalar,
formüller gibi kaynaklardan ham veriler
olarak elde edilir (URL (5)). İkincil veriler,
eksik verilerin tamamlanması gibi işlemlerde kullanılacak, ürüne özgü olmayan
bilgilerdir (Kupfer vd., 2017, 72). Özellikle
ikincil veri kaynağı olarak kullanılan

Veri toplanmasına ilişkin ön kararları
içeren değişkenler olarak değerlendirilen ölçütler, veri toplanması için hazırlık
adımında gözönüne alınmıştır. Bu ölçütler:
veri kaynakları, sistem sınırları, işlevsel
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Tablo: 3
“Veri Toplanması” Adımı Ölçütlerinin Analizi.
((1) Frischknecht vd. 2007. (2) Kupfer vd.
2017. (3) European Comission 2010. (4)
PlasticsEurope 2011. (5) PlasticsEurope 2019.
(6) Athena Sustainable Materials Institute
2004. (7) Martínez-Rocamora vd. 2016. (8)
Casademont ve Alfaro 2014. (9) Flemstörm
ve Palsson 2003. (10) Severith ve Manthey
2012. (11) Meinshasen vd. 2016. (12) Athena
Sustainable Materials Institute vd. 2003.
(13) National Renewable Energy Laboratory
2005.).
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Tablo: 4
Veri Toplanması Adımına İlişkin Belirlenen
Kurallar.

yayınlanmış kataloglar, istatistikler gibi
kaynakların güvenilirliği tartışmalı olabilir
ve değerlendirmeden geçirilerek kullanılması önerilmektedir (Li vd., 2014, 205; Kupfer
vd., 2017, 72). Veriler kamusal kaynaklardan
elde edildiğinde de kaynak belirtilmelidir
(ISO 14044:2006, 11). Envanter verileri, çalışma kapsamına bağlı olarak ürüne-özgü,
ortalama ya da jenerik veriler olabilir (European Commission, 2010, 53-54; Kupfer vd., 2017,
30, 72).

Ürünler arası farklılıkları temsil
edecek bilgileri içeren ürüne-özgü veriler,
yapı ürününün tekil olarak inceleneceği
veya ürünler arası karşılaştırılma yapılacak
çalışmalarda birincil veriler olarak kullanılmalıdır (Kupfer vd., 2017, 30). Çalışmanın
ortalama bir ürünü temsil etmesi durumunda bileşen, teknoloji gibi alanlarda temsiliyeti uygun jenerik verilerin kullanılması
uygundur (Kupfer vd., 2017, 30).

Sistem sınırları: Çalışmanın başlangıcında,
hedef ve kapsamla ilişkili olarak hangi
birim süreçlerin çalışmaya dahil edileceği
belirlenir ancak çalışmanın akışında sistem
sınırlarının yeniden düzenlenmesi gerekebilir (ISO 14041:1998, 5, 10). Yapı malzemesi
çalışmalarında sistem sınırlarının genellikle beşikten-kapıya sistem sınırları olduğu
görülür (Puettmann vd., 2010, 19-20; Li vd., 2014,
204). Beşikten-kapıya sistem sınırları genişleten (dağıtım sürecini de çalışmaya dahil eden)
(Almeida, Dias, Arroja ve Dias 2010, 479; Bovea,
Saura, Ferrero ve Giner, 2007, 441) çalışmalar
da bulunmaktadır. Çalışmalar arasında
oluşum enerjisine katkısı sebebiyle dahil
edilen, ya da çevresel etkilere katkısının
düşüklüğü nedeniyle kapsam dışı bırakılan

alanlar gibi farklı sistem sınırları da göze
çarpmaktadır (Harris, 1999, 756; Pajchrowski,
Noskowiak, Lewandowska ve Strykowski, 2014, 26).

İşlevsel birim: ISO standardında çalışmanın hedef ve kapsamıyla uyumlu olacak şekilde beklenen işlevi yerine getirecek ürün
miktarı olarak tanımlanır ve uygulamada
referans akış ile gösterilir (ISO 14041:1998, 5).
İşlevsel birim, veri setinin hedefini doğru
temsil edebilmeli ve karşılaştırmalara
imkan vermelidir (Kupfer vd. 2017, 31). Yapı
malzemesine ilişkin çalışmalarda işlevsel
birim yerine beyan edilmiş birimin de
kullanılmakta olduğu görülmektedir (European Commission 2010, 19). Yapı malzemesi
ÇÜB için temel gereklilik olan A1-A2-A3
modüllerinin hesaplanmasında kullanılan
“beyan edilmiş birim”, ÇÜB için referans
birim olarak kullanılan yapı malzemesi
miktarı olarak tanımlanır (BS EN 15804:2012,
8, 14).
Kesim kuralları: Birim süreç ya da ürün
sistemi ile ilişkili ancak çalışmaya ilişkin
veri toplanması dışında bırakılabilecek
malzeme, enerji akışları veya akışlara
ilişkin çevresel önem seviyesinin belirlenmesidir (ISO 14040:2006, 4, Kupfer vd. 2017,
39). Çalışmanın kapsamı içerisinde kesim
kuralları tanımlanmalı ve kapsam dışı bırakılan süreçler belirtilmelidir (ISO 14040:2006,
12; BS EN 15804:2012, 42).
Kapsam kararları: Veri toplanmasında
çalışmalar arasında farklılıklar yaratan
değişkenler içerisinde enerji, nakliye, su,
altyapı ve atıklar başta olmak üzere çeşitli
başlıklara ilişkin verilen kararlar bulunur
(Kellenberger, 2007, 5-11; Suh vd., 2016, 1290). Bu
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çalışmada yapı malzemesi üretimi içerisindeki bu başlıklar “kapsam kararları”
altında incelenmektedir.
Elementer akışlar: Birim süreçlerin bağlantılarını sağlayan, insan müdahalesine
uğramamış malzeme veya enerji girdisi
veya insan müdahalesine uğramayacak
seviyeye indirgenmiş olan malzeme veya
enerji çıktısıdır (ISO 14040:2006, 3). Elementer akışların teorik olarak bütün akışları
kapsaması gereklidir, ancak pratikte (özelikle
elementer çıkışlar) bilgi toplama ve hesaplama
kolaylığı açısından veri tabanında veya
çalışma kapsamında değerlendirilecek etki
değerlendirme kategorileri çerçevesinde
oluşturulurlar (Frischknecht vd., 2007, 6, 22).
3.2.2. “Veri Toplanması” Adımında
Değerlendirilen Ölçütler
Verinin uygun şekilde toplanması pratiği
ile ilişkili olan ölçütler, veri toplanması
adımında değerlendirilmiştir. Bu başlık
altında “veri toplanması” ve “veri boşluklarının derlenmesi” ölçütlerinin yanısıra
hesaplama aşaması içerisinde değerlendirilen “verinin dağıtılması”, “verinin kalitesi”
ve “verinin depolanması” ölçütleri de
değerlendirilmektedir. Hesaplama aşaması
içerisinde de değerlendirilen bu ölçütlere
ilişkin kararların, veri toplanması adımında
verilmesinin de uygun olması nedeniyle bu
ölçütler çalışma kapsamında değerlendirilmiştir.
Verinin toplanması yöntemi: Veri toplanması birim süreçlerle ilgili akışların
(elementer akışlar, ürün akışları ve atık akışları) ve
kapsamda tanımlanmış diğer verilerin (etki
değerlendirmesi ile doğrudan ilişkili olanlar dışında)

derlenmesidir (European Commission, 2010, 39).
Veri toplama birincil veriye ilişkin yapılan
bir işlemdir (Kupfer vd., 2017, 72). YDD çalışması için veya veri tabanlarının geliştirilmesi için toplanan veriler genellikle ham
verilerdir ve bunların önceden derlenmiş
verilerle uyumlu bir şekilde biriktirilmesi
önemlidir (Kupfer vd., 2017, 29). Veri kalitesinin sağlanması için tutarlı bir yöntemle
toplanması ve belirsizliklerin azaltılması
önemlidir (Kupfer vd., 2017, 83). Bu ölçütte
veri tabanları, verilere ilişkin tutarlılığı
sağlamak için veri toplanmasına ilişkin
akışı belirler.
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Veri boşluklarının derlenmesi: Verinin
olmaması, elde edilememesi veya gizlilik
prensipleri gibi sebeplerle eksik/yetersiz
kalması halinde çeşitli yöntemlerle veri
üretilmesidir (Kupfer vd. 2017, 72, 94; Frischknecht vd., 2007, 10).
Verinin dağıtılması: Temel ürünün yanısıra
farklı ürünler ve/veya ekonomik değeri olan yarı-ürünler olması durumunda
girdi ve çıktıların paylaştırılmasıdır (ISO
14040:2006, 4; Kupfer vd., 2017, 143). Dağıtıma
ilişkin kontrol mekanizması olan %100
kuralına göre: bir birim sürecin dağıtılmış
girdilerinin ve çıktılarının toplamı, dağıtım
yapılmamış girdi ve çıktılarının toplamına
eşit olmalıdır (Frischknecht vd., 2007, 35-36;
Kupfer vd., 2017, 99).
Veri Kalitesi: Verinin nitel ve nicel özelliklerinin değerlendirilmesidir (Flemstörm
ve Palsson, 2003, 5). Verinin çalışma için
doğru veri olmasının yanısıra veri kalitesi
başarılı YDD çalışmaları için çok önemlidir (Coulon, Camobreco, Teulon ve Besnainou 1997,
178; Guinee vd., 1993, 12). Veri kalitesinin,
verinin elde edilişine ilişkin bilgilerden
üretilen “veri kalitesi göstergeleri” ile
veri seti ölçeğinde değerlendirilmesi ve
raporlanması sık uygulanan bir yöntemdir
(Coulon vd., 1997, 178; Frischknecht vd., 2007, 43,
45; Kupfer vd., 2017, 86).

ISO veri kalitesinin
değerlendirilmesinde zamana dair, coğrafi,
teknolojik kapsamlara ve verinin elde edilme yöntemine ilişkin bilgilerin değerlendirilmesininin yanısıra hassasiyet, tamlık,
temsiliyet, üretilebilirlik ve tutarlılık da
değerlendirilmelidir (ISO 14041:1998, 7). Veri
toplanmasına ilişkin meta verilerden (veriye
ilişkin verilerden) oluşturularan göstergeler,
Pedigree matrisinde değerlendirilerek,
hem veriye ilişkin belirsizlik değerlendirilebilir, hem de çalışmaya daha uygun
verilerin seçilmesi mümkün olabilir (Edelen
ve Ingwersen, 2016, 3). YDE veri kalitesini
etkileyen önemli bir unsur belirsizliklerdir
(Weidema vd., 2012, 75). Envanter analizlerinde kullanılan jenerik veya ortalama
verilerin incelenen ürünün verileri olmaması nedeniyle belirli ölçüde belirsizlik
içermekte oldukları öngörülebilir (Frischknecht vd., 2007, 41). Ürüne özgü verilerde ise
ölçülen (ya da hesaplanan) ortalama değerler
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gerçek değerlerden farklılık göstererek
belirsizlik içerirler (Frischknecht vd., 2007, 42).
Veri kalitesinin arttırılması için, belirsizliklerin çözümü de sağlanmalıdır (Suh vd.,
2016, 1296; Coulon vd., 1997, 178). Belirsizliklerin çözümü çoğunlukla Monte Carlo
yöntemi ile üretilen ve uygun güven aralığında olduğunun kontrolü yapılan veriler
ile sağlanmaktadır (Frischknecht vd., 2007, 46).
Belirsizliğe ilişkin bilgilerin kaynakların
hepsinde belirtilmemesi, farklı kaynaklardan veri alan bir çalışmada belirsizliğin
değerlendirilememesine neden olur (Dong
ve Ng, 2015, 190).
Verinin depolanması: Veri setlerine ilişkin
yeterli ve güvenilir bilginin uygun formatta ve detay derecesinde biriktirilmesidir.
Bu amaçla oluşturulan veri formatının
işlevi, veri içeriğini depolaması, işlemesi
ve aktarabilmesidir (Meinshausen, Müller-Beilschmidt ve Viere, 2016, 1232). Veri tabanları
farklı formatları kullanmaktadır. Formatlar arasında dönüşümler yapılabilir,
ancak denk başlıkların bulunmaması veri
kaybına sebep olabilmektedir (Flemstörm
ve Palsson, 2003, 33). Veri depolanmasının uygun sistematik ile yapılması veri
tabanlarının karşılıklı kullanılabilirliği
açısından önemlidir (Suh vd., 2016, 1296).
Bu kapsamda net tanımlı bir terimlendirmenin uygulanması, farklı sistemlerin
veri aktarımını kolaylaştırır (Suh vd., 2016,
1297). Terimlendirme konusunda ortak bir
platformun oluşmamış olması ve konuya
ilişkin çalışmalarda farklı terimlendirme
yöntemlerinin uygulanması verinin karşılıklı kullanılabilmesi açısından sorundur
(Kupfer vd., 2017, 95).
Çalışma kapsamında seçilmiş veri tabanları, veri toplamasıyla ilişkili ölçütler (veri
kaynakları, sistem sınırları, işlevsel birim, kesim
kuralları, kapsam kararları, elementer akışlar, veri
toplanması, veri boşluklarının doldurulması, verinin
dağıtılması, veri kalitesi ve verinin depolanması)

altında değerlendirilmiştir.
3.

Bulguların Tartışılması

Çalışma içerisinde veri toplanması aşaması
ve incelenen ölçütler, “veri toplanması için
hazırlık” ve “veri toplanması” adımları olarak iki alt başlık altında değerlendirilmiştir.

3.1. Veri Tabanlarının “Veri Toplanması
için Hazırlık” Açısından Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi
Veri toplanması için hazırlık adımında
değerlendirilen ölçütler olan veri kaynakları, sistem sınırları, işlevsel birim, kesim
kuralları, kapsam kararları ve elementer
akışlara ilişkin karşılaştırma Tablo 1’de yer
almaktadır.
Veri kaynakları: Veri tabanları çoğunlukla
(ecoinvent, ELCD veri tabanı, plastic Europe, base
carbone, CPM LCA veri tabanı) birincil kaynaklar olarak süreç/tesis kayıtları (faturalar, salım
ölçümleri, kişilerden elde edilen bilgiler vb.), ürünler ve atıkların bileşenlerinden elde edilen
bilgileri; ikincil kaynaklar olarak da basılı
yayınlar, şirketlerin çevresel raporları,
şirketlerin YDD ve YDE çalışmaları, yasal
limitler, resmi istatistikler, tarifler ve formüller, patentler, stokiyometrik modeller
(tepkimeye giren bileşen ya da elementlerin oranları
üzerinden bilgi edinilmesi), ürün şartnameleri
ve deneyleri, benzer birim süreçler, diğer
veritabanları, tedarikçi/müşteri/kullanıcı
verilerini göz önüne almaktadır.
İşlevsel birim: Veri tabanlarını içerisinde
Plastics Europe ve ISO 15804 ile uyumlu
GaBi veri setlerinde beyan edilmiş birimin
kullanıldığı görülmektedir, diğerlerinde
işlevsel birim üzerinden referans ve elementer akışların hesaplamalarının yapıldığı
görülmektedir. Bu ölçütte (ve raporlamada)
diğer veri tabanları ile uyumu da sağlayan
SI birimlerinin kullanıldığı görülmektedir.
Sistem sınırları: Yapı malzemesi ölçeğindeki veri tabanları daha çok beşikten-kapıya süreçleri değerlendirmektedir.
Ancak yapı ölçeğinde değerlendirmelerin
yapıldığı veri tabanları ise beşikten-mezara
süreçleri de kapsarlar. Bunların yanısıra
kapıdan-kapıya sistem sınırları da gözlenmektedir.
Kesim kuralları: Veri tabanlarında %5 ile
%1 sınırlarında kesimlerin uygun bulunduğu görülmektedir. Veri tabanının yaklaşımı
ve kesim sebebine bağlı olarak, boşluğun
doldurulması söz konusu olabilir. Kesim
yüzdesi değerlendirilirken, kapsam dışı
bırakılacak kütle ve enerji miktarının yanısıra çevresel etki büyüklüğü de göz önüne
alınmalıdır.
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Kapsam kararları: Veri tabanları içerisinde en detaylı biriktirilen ve değerlendirilen değişken enerjidir. Bazı veri tabanlarında yenilenebilir enerjinin çevresel
etkiyle ilişkisini değerlendirilebilmek için
bu veri ayrı kaydedilmektedir (Kupfer vd.,
2017, 63; European Commission, 2010, 65; PlasticsEurope, 2011, 14, 39).

Farklı enerji türlerinin
değerlendirilmesi ve bu enerji türlerine
ilişkin bilgi derlemesinin detaylandırılması veri tabanları arasındaki farklılıkları
oluşturur.
Su verilerinin değerlendirilmesinde: suya
ilişkin verilerin kayıt altına alınıp alınmadığı; bu verilerin sınıflandırılması arasındaki farklılıklar veri tabanları arasında
farklılıklar yaratmaktadır (Kupfer vd., 2017,
44-52; European Comission, 2010, 66).
Nakliye başlığı altında nakliye verilerinin
hangi kapsamda dahil edileceği, nakliye
türleri, mesafelerin özel mesafeler ya da
genel hesaplamalar içerisinden seçilip
seçilmediği farklılıkları yaratan unsurlardır

alınan etki değerlendirme kategorilerine
uygun seçilmesi söz konusudur.
Veri toplanması için hazırlık açısından
ortak kurallara ilişkin değerlendirme Tablo
2’de özetlenmiştir. İncelenen veri tabanlarından elde edilen bilgilerden üretilen
sonuçlar ve kurallar, oluşturulacak veri
tabanının diğer veri tabanları ile uyumunun
sağlanması için önemlidir.
•

Veri kaynakları açısından veri tabanlarının kapsayacağı ortak platform,
birincil veri kaynakları olarak tesislerde ölçülmüş ya da hesaplanmış
verilerin onaylanması koşuludur. Bu
veriler tesise ait ya da tesislere ilişkin
ortalama veriler olarak kullanılabilir.
İkincil veriler olarak veri kaynaklarında bahsedilen bütün diğer kaynaklar çalışma ile uygunlukları değerlendirilerek kullanılabilir.

•

Uygun işlevsel birimin (ya da beyan
edilmiş birimin) seçimi ve kullanımı veri
tabanları arasında ortak bir görüştür. 15804 standartları gereği uygun
geliştirilmiş GaBi veri setlerinde ve
Plastics Europe Eco-profiles içerisinde beyan edilmiş birim kullanılmaktadır. Yapı malzemelerinin
beşikten-kapıya değerlendirilmesinde
ortaya çıkan bu farklılık işlevsel birim ve beyan edilmiş birim için veri
setleri oluşturulması ile çözülebilir
(Kupfer vd., 2017, 121).

•

Yapı malzemesi sistem sınırları için
en uygun kapsam beşikten-kapıya
sınırlardır. Bu sistem sınırları her veri
tabanında kapsam dahilindedir.

•

Kesim kuralları göz önüne alındığında %1’lik kesime izin verilmesi
durumunda bütün veri tabanları ile
uyumlu sınırlarda kalınabilmesi
sağlanacaktır. Kesim kuralları çoğunlukla uzman görüşüne göre uygulanmaktadır. Burada enerji, kütle ya
da çevresel etkiler üzerinden karar
verilmektedir.

•

Kapsam kararları değerlendirildiğinde veri tabanları arasında farklı bakış
açıları görülür. Bu kararlara ilişkin
olabildiğince detaylı (çalışmanın imkan-

(Kupfer vd., 2017, 106-112; Frischknecht vd., 2007,
12-15; Flemstörm ve Palsson, 2003, 23; PlasticsEurope, 2011, 14).

Altyapı konusuna farklı veri tabanlarının yaklaşımı incelendiğinde: altyapının
hesaplamalara dahil edilip edilmediği;
makine, techizat, işletim masrafları gibi
değişkenlerin altyapı içerisinde değerlendirilip değerlendirilmediği; arazi kulanımı
ve dönüşümünün bu başlığa ilişkin olup
olmadığı çalışmalar arasında farklılıklara
yol açar (Frischknecht vd., 2007, 15; Kupfer vd.,
2017, 43; PlasticsEurope, 2011, 15).
Atık bertarafı irdelendiğinde: atık bertarafının sistemin bir parçası olarak görülüp
görülmediği; atık ve geri dönüşümde
değerlendirilen ürünlerin farklılaşması;
ülkelere ilişkin atık bertaraf senaryoları
(yöntem, yüzde, mesafe vb.) konuları farklılaşmalara yol açabilir (Frischknecht vd., 2007, 18;
Kupfer vd., 2017, 52; European Comission, 2010, 39;
PlasticsEurope, 2011, 14).

Elementer Akışlar: Özellikle kapsamı
geniş veri tabanlarında (GaBi ve ecoinvent)
bu akışların hemen hemen tümünün veri
tabanı içerisinde eklenmiş olduğu görülür. Çalışma kolaylığı açısından, özellikle
elementer çıkışların, genellikle gözönüne
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veri toplanması, gerekli
verilerin seçilerek, kapsama uygun
olarak çalışmada kullanılabilmesini
sağlar. Kapsam kararları konusunda
olabildiğince çok başlığa ilişkin veri
derlenmesi, farklı veri tabanları ile
uyumun sağlanabilmesi açısından
önemlidir. Enerjiye ilişkin veri toplanmasında yenilenebilir kaynakların
ayrımı, elektrik şebekesine ilişkin
gerekli ayrımlar gibi detaylandırmalar yapılmalıdır. Su kullanımına
ilişkin bilgiler girdi, çıktı, su kalitesi
gibi başlıklar altında biriktirilmelidir. Nakliye türü, mesafe, yakıt tipi
gibi bilgilerin derlenmesi önemlidir.
Altyapının çalışmaya katılmasının
gerekliliği ya da çalışmaya özel olduğu gibi iki farklı yaklaşım mevcuttur.
Bu koşullarda, bu bilgilerin biriktirilmesi daha sonra gerekli görüleceği durumlarda kullanılabilmesi
açısından önemlidir. Arazi kullanımı
ve dönüşümüne ilişkin bilgiler de
altyapı içerisinde biriktirilmelidir.
Atıklar konusunda, atık bertarafına
ilişkin modelleme sistemin bir parçası olarak düşünülmelidir. Bu şekilde özellikle geri dönüşüme uygun
ürünlerde çevresel etkinin daha doğru
değerlendirilmesi mümkün olacaktır
(Kupfer vd., 2017, 52).
Elementer akışların derlenmesinde
zaman ve emeğin verimli kullanımı
açısından, beraber çalışılacak veri
tabanları da göz önüne alınarak,
değerlendirilecek etki değerlendirme kategorileri ile ilişkili akışların
bilgilerinin oluşturulması öncelikli
olmalıdır.
ları ölçüsünde)

•

3.2 Veri Tabanlarının “Verinin Toplanması“ Açısından Karşılaştırılması ve
Değerlendirilmesi
Verinin toplanması adımı için değerlendirilen ölçütler olan veri toplama yöntemi, eksik verinin derlenmesi, verinin dağıtılması,
veri kalitesi ve veri depolamasına ilişkin
karşılaştırma Tablo 3’de gösterilmiştir.
Verinin Toplanması Yöntemi: Konuya ilişkin detaylı bilgiye ulaşılabilen veri tabanlarında (GaBi ve ILCD), veri toplamanın akış

diyagramlarının oluşturulması ile başladığı
görülür. Jenerik ve ürüne-özgü verilerin
değerlendirilmesinin ardından, ürüne-özgü
verilerin toplanması için, çalışmaya özgü
veri toplama formları oluşturulur (Kupfer vd.,
2017, 93). Veri tabanlarında, veri toplanmasında mümkün olduğu kadar meta veriler
de derlenmektedir (Frischknecht vd., 2007, 55)
ve verinin elde edildiği koşullar, daha sonra
yapılacak çalışmalar ve verinin kalitesinin
değerlendirilmesi için raporlanmalıdır (European Commission, 2010, 55). Yapı malzemesi
veri tabanlarında üretim süreci veri toplanmasında bir yıllık zaman dilimini kapsayan
ve yeterince örnek üzerinden yapılmış
ölçümlerin ortalamasının tercih edildiği
görülmüştür (European Commission, 2010, 58).
Eksik verinin derlenmesi: Veritabanları
çoğunlukla eksik bilginin olabildiğince
tamamlanmasını önerirler. Bu konuda veri
tabanları arasında farklı yöntemler göze
çarpar. Genellikle stokiyometrik dengeler
ile hesaplamalar yapılması (Frischknecht vd.,
2007, 10; Kupfer vd., 2017, 94; European Comissi-

öncelikli yöntemdir. Ardından
uzman görüşleri ile veri boşluklarının
doldurulması (Frischknecht vd., 2007, 10; Kupfer
vd. 2017, 94; European Comission 2010, 61) ve
benzer birim süreçlerden faydalanarak veri
üretilmesi de söz konusudur (Kupfer vd. 2017,

on, 2010, 57)

94; European Comission 2010, 61; PlasticsEurope
2019, 15).

Üretilen verinin kalitesinin eldeki
veri kalitesinden düşük olmaması da gereklidir (European Commission, 2010, 61).
Verinin dağıtılması: Veri tabanlarında
dağıtımdan mümkün olduğunca kaçınılmaktır. Gerekli olması halinde genellikle
önce fiziksel ilişkiler üzerinden dağıtımın
yapıldığı görülmektedir. Dağıtım yöntemi
ve yüzdelerinin önemi hassasiyet analizi
ile değerlendirilerek daha uygun tercihler
yapılması önerilmektedir. %100 kuralı ile
sistemin kendi içerisinde sağlaması birçok
veri tabanında yapılmaktadır.
Veri kalitesi: Veri kalitesinin değerlendirilmesinde belirsizliklerin çözümü önemlidir
ve belirsizlikler genellikle veri tabanları
içerisinde Monte Carlo yöntemi ile üretilen
değerlerle çözümlenirler. ecoinvent veri
tabanında, veri setlerine ilişkin veri kalitesi
göstergeleri Pedigree matrisinde değerlendiSayı 29, Mart 2020
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rilerek veri kalitesi değeri elde edilir (Frischknecht vd. 2007, 43). Pedigree matrisi, Weidema ve Wesnaes’in 1996’daki çalışması
sonucunda veriye ilişkin belirsizliğin çeşitli
başlıklar altında değerlendirildiği ve bu değerlendirme sonucunda nicel bir değer üretilen bir yöntemdir (Weidema ve Wesnaes, 1996;
Frischknecht vd., 2007, 43). ecoinvent içerisinde
değerlendirilen veri kalitesi göstergeleri: güvenilirlik, tamlık, zamana bağlı korelasyon,
coğrafi korelasyon, ileri teknik korelasyon
ve ölçüm sayısıdır (Frischknecht vd., 2007, 45).
GaBi ve ILCD içerisinde kullanılan veri kalitesi göstergeleri: teknik temsiliyet, coğrafi
temsiliyet, zamana bağlı temsiliyet, tamlık,
tutarlılık ve belirsizlik/netliktir (Kupfer vd.,
2017, 79-82, 150-153; European Comission, 2010,
107). Plastics Europe Eco-profiles içerisinde
veri kalitesi göstergeleri: teknolojik kapsam,
zamana ilişkin kapsam, coğrafi kapsam, ilişkililik ve temsiliyet, tutarlılık, üretilebilirlik,
hassasiyet ve kesinlik, tamlık, veri kaynakları, güvenilirlik ve belirsizliktir (Plastics
Europe, 2019, 13). US LCI içerisinde veri kalitesinin değerlendirilmesi ISO 14041 ve ISO
14048 ile uyumlu olarak, ISO 14041’de
değerlendirilen göstergeleri: zamana ilişkin
kapsam, coğrafi kapsam, teknolojik kapsam, tamlık, bütünlük, temsiliyet, tutarlılık
ve üretilebilirliğe dair başlıkları içerir (Athena
Sustainable Materials Institute, 2004, 13-14). CPM
veri tabanında SPINE formatında, kalite
boyutları olarak isimlendirilen güvenilirlik, ulaşılabilirlik ve ilişkililik aslında ISO
14041 standartlarında istenen teknolojik,
bölgeye ilişkin ve zamana ilişkin kapsamların yanısıra, tamlık, bütünlük, temsiliyet,
tutarlılık ve üretilebilirliğe ilişkin bilgileri
içerir (Flemstörm ve Palsson, 2003, 7). Sonuç
olarak çalışmalar arasında farklılıklar
gösterseler de veri kalitesi göstergelerinin
temelde standartların yaklaşımına uygun
olacak şekilde birbirlerine benzer seçildiği
görülmektedir.

Verinin depolanması: ecoinvent içerisinde
meta veri üst başlığı altında: süreç bilgisi,
modelleme ve onaylama ve idari bilgiler
sekmeleri yer alır. Akış verileri içerisinde
ise değişimler ve dağıtım bilgileri verilir
(Frischknecht vd., 2007, 48). SETAC çalışma
grubunun çalışmasıyla şekillenen elementer
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akışların isimlendirilmesinde, yeni maddelerin eklenmesinde CAS (Chemical Abstracts
Service) sayıları, formülleri ve IUPAC
(Union of Pure and Applied Chemistry) isimleri ile
eklenmeleri beklenir ve isimlendirme tüm
çevresel kompartmanlarda aynı olmalıdır
(Frischknecht vd., 2007, 22). ecoinvent veri
tabanında, yapı malzemesi hesaplamalarında birim olarak beton ve ahşap için m3,
diğerleri için kg kullanılmaktadır (Frischknecht vd., 2007, 20, 23). GaBi içerisinde meta
verinin dokümantasyonu International
Reference Life Cycle Data System (ILCD
2010) rehberi çerçevesinde şekillenmiştir
(Kupfer vd., 2017, 153). YDE süreç verilerinin
dökümantasyonunda da gerekli teknik, arka
plan verileri v.b. veriler raporlanarak EPD,
EcoSpold gibi formatlarla uyumlu olması sağlanmıştır (Kupfer vd., 2017, 154). Aynı
rehberde GaBi içerisinde akışlar ya teknik
olarak (elementer olmayan akışlar ve kaynaklar) ya
da salım kompartmanları (havaya, suya ve toprağa) olarak düzenlenmiştir (Kupfer vd., 2017,
153). GaBi içerisinde akışlar için en temel
bilgiler olarak: isim, CAS kodu, kısaltma,
kimyasal formül, teknik özellikler (kalorifik
değer, element içeriği, etki kategorisi), referans
birim belirtilmelidir. Süreçler için ise: ülke,
isim (genellikle işlevsel birimi de içerecek şekilde
ürünün adı), isme eklemeler, üretim teknolojisi, referans yıl, veri kalitesi ve tamlık
verilmesi gereken bilgilerdir. Planlar için en
temel bilgiler olarak ilişkili sistem sınırları, temel teknoloji akışı ve operasyonun
bölgesi belirtilmelidir (Kupfer vd., 2017, 95-96).
Ayrıca veri tabanlarının hepsinde metrik SI
birimlerinin kullanılmaktadır.
Veri toplanmasına ilişkin incelenen ölçütlerin incelenmesiyle, veri tabanlarının
kararlarıyla uyumlu, en geniş kapsamı
sağlayan kurallar Tablo 4’de özetlenmiştir.
•

Veri toplanması ölçütleri incelendiğinde, sürecin uygun modellenmesi,
veri kalitesi ve verimlilik gözönüne
alınarak uygun abakların oluşturulması gereklidir. Şeffaflık, teknolojik
kapsam, bölgesel kapsam ve zamana
ilişkin kapsamlar dikkat edilmesi
gereken unsurlardır. Ardından veriler
gerekli onaylardan geçirilmeli ve geri
beslemeler yapılmalıdır.

Yapı Malzemesi YDE Veri Toplama Metodolojisi

•

•

•

•

Eksik verinin derlenmesi öncelikli
olarak yerinde ölçümler ve ardından
temel ilişkilere bağlı olarak, en son
varsayımsal hesaplar ile yapılmalıdır. Veri derleme yöntemlerini kabul
etmeyen veri tabanları için veri
setlerinin üretilmiş verileri içermeyen
versiyonlarının da bulunması uygundur.
Dağıtımdan mümkün olduğunca
kaçınılmalıdır. Gerekli durumlarda
dağıtım öncelikle fiziksel ilişkiler,
ardından ekonomik değerler ile
yapılmalıdır. Sonraki çalışmalar için
veriler dağıtım yapılmamış olarak da
kayıt altına alınmalıdır. Veri dağıtımını uygulamayan veri tabanlarının,
orijinal veriden faydalanması gerekli
dokümantasyon ile sağlanmalıdır.
Veri kalitesi, veri kalitesi göstergeleriyle değerlendirilmektedir ancak veri
tabanlarının kısmen farklı göstergeleri
kullandığı görülmüştür. Belirsizlik/
netlik, coğrafi kapsam (coğrafi korelasyon, coğrafi temsiliyet), güvenilirlik (farklı
tanımları karşılayacak şekilde), güvenilirlik
ve belirsizlik hassasiyet, hassasiyet
ve kesinlik, ileri teknik korelasyon
(teknolojik kapsam, teknolojik temsiliyet), ilişkililik, ilişkililik ve temsiliyet, ölçüm
sayısı, tamlık (farklı tanımları karşılayacak
şekilde), temsiliyet, tutarlılık, ulaşılabilirlik, üretilebilirlik, veri kaynakları
ve zamana dair kapsam (zamana bağlı
korelasyon, zamana bağlı temsiliyet) değişkenlerinin tümünün veri kalitesi göstergeleri olarak kaydedilmesiyle en
geniş sınırlar oluşturulabilir. Tüm veri
kalitesi göstergelerinin veri setlerinde
tanımlanmasıyla ve ilişkilendirilecek
veri tabanına göre gerekli olanların
seçimiyle veri kalitesi değeri diğer
veri tabanı ile denk verilebilir.
Veri depolanmasında ise farklı formatların kullanıldığı görülmektedir.
En yoğun kullanılan formatın seçilmesi en çok veri tabanı ile eksiksiz
ilişkilenebilmek açısından önemlidir.
EcoSpold incelenen veritabanlarının
ikisinde (ecoinvent ve US LCI) kullanımıyla öne çıkmaktadır. Verinin

isimlendirilmesi ve birimlerin kullanımında küresel uygunluk sağlanmalıdır. SI birimlerinin kullanımı,
veri tabanlarının ortaklaştığı bir konu
olarak geliştirilecek veri tabanları
için de önerilmektedir.
Tablo 2 ve Tablo 4’de özetlenen kurallar ve
yöntemler çerçevesinde veri toplanmasıyla
veri tabanları arasında uyum ve karşılıklı
kullanılabilirlik arttırılabilir. Ancak bunun
sağlanabilmesi için temel gereklerden birisi
veri tabanlarının ölçütlerinin ve yöntemlerinin detaylı bir şekilde diğer araştırmacılara
ulaştırılmasıdır. Sinha vd.’nin çalışmasında
da vurgulandığı gibi, veri tabanına ilişkin dökümantasyonun açıkça yapılması
gerekmektedir (2016, 169). Çalışmada “bilgi
edinilemeyen” başlıklar belirtilmiştir ve bilgi elde edilip edinilememesi Martinez-Romacora vd.’nin çalışmasının sonuçları ile
uyumludur (2016, 569). Sonuç olarak veri
tabanlarına ilişkin bilgilerin bulunması,
ileride üretilecek veri tabanlarının uyumlu
üretilebilmesini sağlar.
Bir başka sorun olarak veri tabanlarının
tanım farklılıklarının denkleştirilmesi
gerekliliği literatürde irdelenmiştir (Suh vd.,
2016, 1297). Bu çalışma sırasında benzer
konular için literatürde farklı terimlerin
kullanıldığı ve konuların farklı başlıklar altında değerlendirildiği görülmüştür. YDD
literatüründe bir dilbirliği oluşturulması,
ortaklığın oluşturulmasını ve veri tabanları
arasında karşılıklı kullanımı kolaylaştıracak unsurlardan biridir (Kupfer vd., 2017, 95).
Yukarıda irdelenen başlıklar gözönüne
alınarak bir yapı malzemesi için oluşturulan veri toplama akışı Şekil 3’de gösterilmiştir. Bu şekilde çalışmada ölçüt alınan
başlıkların akış ile ilişkisi, çeşitli öçütlere
ilişkin biriktirilmesi gereken temel veriler,
yapılması gereken seçimler ve hiyerarşik
olarak uygulanması gereken kurallar (1, 2, 3
ile) gösterilmiştir.
4.

Veri Toplanması Aşamasınının
Yapısal Alüminyum Profil Örneğinde
Değerlendirilmesi

Alüminyum günümüzde yapı sektöründe
giderek artan kullanım oranı ile önemli bir
yapı malzemesidir. Ancak hammaddenin
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Şekil: 3
Bir Yapı Malzemesi için Oluşturulan Veri
Toplama Akışı Taslağı (ISO 14040:2006;
ISO 14041:1998; Frischknecht vd., 2007;
Kupfer vd., 2017; European Comission, 2010;
PlasticsEurope, 2019; Athena Sustainable
Materials Institute 2004; Athena Sustainable
Materials Institute vd. 2003; Flemstörm ve
Palsson, 2003 çalışmalarından üretilmiştir.).

ve ilişkili yapı malzemelerinin üretiminde:
hem Türkiye’de hammadde üretiminin
fazla olmaması, hem ikincil Al kullanımının yoğunluğu (URL (8)) (dolayısıyla malzeme
için geri-dönüşümün çeşitli aşamalarda kullanılmakta

ve bu süreçlerin çevresel etkilere
olumlu, olumsuz katkılarının incelenebilmesi için alüminyum sektörünün uygun
olduğu düşünülerek örnek çalışma olarak
alüminyum (Al) alaşımlarından yapısal
profil üretim süreci incelenmiştir.

olması)

Veri Toplanması için hazırlık adımı: Veri
kaynakları olarak tesiste birincil olarak te-
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sis verilerinin kullanılabileceği görülmüştür. Üretim sürecinde ölçümlerin uygun
aralıklarla, yeterli sayıda yapılması ve
bunlardan elde edilen tesis ortalaması değerlerinin kullanılması, tek ölçüme ilişkin
hataların azaltılması açısından önemlidir.
İşletmede doğalgaz ve elektrik kullanımlarının ölçümleri sayaçlar ile yapılmaktadır.
Bu durum birincil veri kullanımını olumlu
etkilemektedir. Güncel bilgilerle Al profil
üretiminde sadece tesis içi süreç (kapıdan-kapıya) gözönüne alındığı ve malzemenin hangi özellikte bir ürüne dönüşeceği bilinmediği için: malzemeyi beyan edilmiş birim

Yapı Malzemesi YDE Veri Toplama Metodolojisi

profil hattına aktarılması, profil kalıbının
ısıtılması, germe işlemi, taşıma için sepete
dizilmiş profillerin vinç ve forkliftlerle yüzey işlemlerine aktarılması süreçlerinin %5
oranının altında kaldığı düşünülmektedir.
Sonraki çalışmalarda %1 oranının altında
kalabilmek ve daha net sayısal değerlere
ulaşmak için tesis ile beraber çalışmalar
yapılması gerekmektedir. Kapsam kararlarının değerlendirilmesinde: enerji, su ve
tesis içi nakliyeye ilişkin veriler oldukça
detaylı biriktirildiği ve bu başlıkların
çalışmaya dahil edilebileceği görülmüştür.
Tesis yönetimi için planlanan atık miktarları ve atık bertaraf yöntemlerini içeren
“Endüstriyel Atık Yönetim Planı” yapılmalıdır. Atık yönetimi bu çalışmada oluşan iç
hurda Al’nin kullanımı, geri dönüştürülen
çeşitli malzemeler ve yönetmelikler gereği
yapılan arıtmalar olarak düşünülmektedir.
Alt yapı ilk analizde kapsam kararlarında
göz önüne alınamamıştır.

Şekil: 4
İncelenen Yapısal Al Profil İçin Üretim
Şeması.

üzerinden tanımlamak uygundur. Kesim
kuralları açısından değerlendirmede, ilk
analizde göz ardı edilen işlemlerin; ergitme
alanından Al biyetin vinç ve forkliftlerle

Veri toplanması aşamasında: Tesis işleyişine uygun olarak ürün akışı şeması
üzerinden toplanması gerekli verilere dair
formlar oluşturularak gerekli ham verilerin
toplanabileceği görülmüştür. Öncelikle
akış diyagramı oluşturularak, girdiler ve
çıktılar, birincil ve ikincil verilere dair değerlendirme yapılmıştır. Şekil 4’te tesisteki
yapısal Al profil üretim süreci gösterilmektedir. Girdi ve çıktılara ilişkin ölçümlere
dair bilgiler Tablo 5’de gösterilmektedir.
Girdi ve çıktılara ilişkin ölçümler, verilerin
sağlamasının yapılması için kullanılabilir.
Verilerin çevresel etkilerinin elde edilmesi (elektrik üretiminden oluşan çevresel etkiler
vb.) farklı uzmanlıklar gerektirmektedir.
Burada uzmanların gerekli hesaplamalar
yapması ya da farklı veri tabanlarının
üretmiş olduğu hesaplar kullanılmalıdır.
Beyan edilmiş birim için kullanılan girdi
miktarlarının, ölçülen tesis verisinden
fiziksel ilişkilerle elde edilebileceği düşünülmektedir. Eksik verinin derlenmesi
için de öncelikli olarak tesis verilerinden faydalanılmasının mümkün olduğu
görülmüştür. Bunun ardından gerekirse
diğer veri derleme yöntemleri kullanılabilir. Dağıtım gerektiren süreçlerde fiziksel
ilişkiler üzerinden dağıtımın yapılmasının
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uygun olduğu görülmüştür. ISO 14041
standardının ve incelenen veri tabanlarının
göz önüne aldığı veri kalitesi göstergeleri
ve tesiste bu verilere ulaşılabilirlik Tablo

134

Sayı 29, Mart 2020

6’da değerlendirilmiştir. Tabloda ISO
14041 standardı içerisinde yanıtlanması
gereken veri kalitesi göstergeleri (gri ile)
ve diğer veritabanlarındaki veri kalitesi

Tablo: 5
Tesiste Ölçülen Veriler, Ölçüm Yöntemi,
Aralığı, Bir Yıl İçerisindeki Ölçüm Sıklığı.

Yapı Malzemesi YDE Veri Toplama Metodolojisi

Tablo: 6
Olası Tüm Veri Kalitesi Göstergelerinin
Tesiste Yanıtlanabilirliği (ISO 14041:2006;
Frischknecht vd. 2007, 45; Kupfer vd., 2017,
79-83; European Comission, 2010; Athena
Sustainable Materials Institute, 2004,
13; PlasticsEurope, 2019, 13; Flemström
ve Pålsson, 2003, 6-7 çalışmalarından
derlenmiştir.).

göstergeleri tablodan okunabilir. Tablo
6’da farklı veri tabanlarının veri kalitesi
göstergelerini aynı, benzer ya da farklı
isimlendirdiği ve kapsamların aynı, benzer
ya da kısmen farklı olduğu görülmektedir.
Bu sebeple tüm olası veri kalitesi göstergeleri listelenmiştir. Tesiste gerekli veri

kalitesi göstergelerine ilişkin bilgilerin,
veri toplama adımında meta veriler olarak
kaydedilebileceği düşünülmektedir.
Tablo 7 ve Tablo 8’de örnek olarak incelenen yapısal Al profile ilişkin sonuçlar
irdelenmiştir. İşlevsel birim yerine öncelikle beyan edilmiş birimin kullanılması,
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gerekirse bunun işlevsel birim ile ilişkilendirilmesi uygundur. Çalışılan ürün içerisinde hammadde üretimi olmaması nedeniyle
sonuçlar kapıdan-kapıya ölçeğinde kalmıştır. Gerekli görülmesi halinde jenerik
bilgiler ile bu eksik tamamlanarak çalışma
beşikten-kapıya sınırlarına getirilebilir.
Ancak bu durumda jenerik bilgiler, sonuçları ürüne özgü olmaktan uzaklaştıracaktır.
Veri toplanmasında kimi verilerin çevresel
etkiye katkısı azdır. Bu verilerin toplanmasına ilişkin çalışmalar yerine kesim kuralları uygulanabilir. Enerji, su, ulaşım ve atık
yönetimine ilişkin veriler çalışmaya dahil
edilmiştir. İlk çalışmada alt yapıya dair
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bilgi edinilmesi kapsam dışı bırakılmıştır
ve ileri bir çalışma olarak değerlendirilmiştir. Elementer akışların oluşturulmasında
öncelikli olarak Türkiye için ön görülen
gerekli kategoriler ya da ÇÜB için gerekli
akışlar düşünülebilir. Veri toplanması,
malzeme üretim sürecine göre uygun formların oluşturulmasıyla yapılabilir. Eksik
verilerin derlenmesinde ilk olarak tesisten
bu verilerin elde edilmesine çalışılması
uygundur, elde edilememesi halinde uygun
yöntemler ile tamamlanabilir. Malzemeye
ilişkin veri toplanmasında çeşitli süreçlerde dağıtım gerekmektedir. Bu dağıtımlar
fiziksel ilişkiler (özellikle ağırlık, ardından üretim

Tablo: 7
Yapısal Al Profil Üretimi Üzerinden “Veri
Toplanması İçin Hazırlık” Adımına İlişkin
Belirlenen Kuralların Tartışılması.
Tablo: 8
Yapısal Al Profil Üretimi Üzerinden “Veri
Toplanması” Adımına İlişkin Belirlenen
Kuralların Tartışılması.
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üzerinden yapılabilir. Veri kalitesi
göstergeleri beraber kullanılacak bir veri
tabanı varsa buna uygun seçilmelidir. Aksi
takdirde ISO’da belirtilen veri kalitesi
göstergeleri Pedigree matrisinde değerlendirilerek kullanılmalıdır. Veri toplanması
ecoSpold formatında, SI birimleri ile ve
uygun kodlarla kaydedilerek yapılmalıdır.
Veri kalitesine ilişkin tercihlerin diğer veri
tabanları ile ilişkiler, veri depolanmasına
ilişkin tercihlerin ise daha evrensel kararlar
üzerinden yapılması uygundur.

miktarı)

5. Sonuçlar
Bu çalışmada veri tabanlarının elde edilen
ölçütler ve bu ölçütlerin Al yapısal profil
üzerinden örneklenmesi yapıldı.
Veri tabanlarının ölçütler açısından değerlendirilmesinden elde edilen sonuçlar:
• Veri tabanlarına ilişkin bilgi elde
edilebilmesinde: GaBi ve ecoinvent
diğer veri tabanları ile karşılaştırıldığında büyük farklılıklar göze
çarpmıştır. ecoinvent ve GaBi
veri tabanlarında çalışmanın nasıl
yürütüldüğüne ilişkin bilgiler açıkça
ve detaylı bir şekilde ifade edilmektedir. Dolayısıyla irdelenen başlıklara ilişkin tartışılan bilginin büyük
çoğunluğu bu veri tabanlarından
kaynaklanmaktadır. ELCD, CPM
LCA veri tabanı, US LCI veri tabanı
bunların ardından bilgi edinilebilen
veri tabanlarıdır.
• Veri toplanması için hazırlık aşamasında:
Veri tabanlarının farklı bakış açıları
ile çok farklı veri kaynaklarından
yararlandığı görülmüştür. Sistem
sınırlarının da veri tabanı çalışma
alanına bağlı olarak dar ya da geniş
tutulduğu görülmüştür. İşlevsel
birim ölçütü, beyan edilmiş birim
ile beraber değerlendirilirse veri
tabanları arasında en kapsayıcı alana
ulaşılmaktadır. Kesim kurallarında
farklı veri tabanlarının farklı sınırlar
kabul etmekte olması, daha hassas
çalışan veri tabanlarının malzemeye
ilişkin etki değerlendirme değerlerinin daha hassas ancak daha yüksek

olmasına yol açabilir. Kapsam
kararları ve elementer akışların: uzun
süredir geliştirilen veri tabanlarında
veri tabanının genişliği dolayısıyla,
daha detaylı olarak değerlendirildiği
düşünülmektedir.
• Veri toplanması aşamasında:
Verinin toplanması yönteminde veri
tabanlarının kapsamı nedeniyle farklı
yöntemler uygulanabilmektedir.
Eksik verinin derlenmesi ve verinin
dağıtılması veri tabanlarının çoğunda
benzer yöntemler ile çözülmektedir.
Veri kalitesi göstergelerinin derlenmesinde, veri tabanlarının her
birindeki göstergelerin değerlendirilmesi ve uygun koşula göre Pedigree
matrisinde hesaplanması en güvenilir
sonuca ulaşmanın yöntemi olabilir. Ancak bu yöntem zaten emek
yoğun bir çalışma olan veri toplama
adımının daha da detaylandırılmasını
gerektirmektedir. Bunun yerine veri
kalitesi göstergelerinde ortak bir yaklaşım geliştirilmesiyle, veri tabanları
arasında veri kalitesi açısından daha
tutarlı sonuçlara ulaşılması sağlanabilir. Veri depolanması için formatlar genellikle veri tabanlarına özgü
olarak geliştirilmiştir.
Veri toplanmasının genel kurallarının yapılabilirliği Türkiye’de yapısal alüminyum
profil örneği üzerinden değerlendirildiğinde:
• Veri toplanması için hazırlık aşamasında:
Veri kaynakları değerlendirildiğinde: Ekonomik önemi olan girdilerin
(hammadde, enerji, paketleme malzemesi, sarf
malzemeleri vb.) ölçümlerinin ciddiyetle
yapıldığı görülmüştür. Bu ölçümlere
ilişkin güvenilir verilerin oluşturulması kolaydır. Kesim kuralları:
Kesim oranının %1 sınırında tutulması olasıdır. Ancak bunun sağlanması için çalışmanın derinleştirilmesi
gerekmektedir. İşlevsel birim, sistem
sınırları, kapsam kararları ve elementer akışların ileriki çalışmalarda
diğer veri tabanları ile uyumlu hale
getirilmesi için daha detaylı çalışmalar yapılmalıdır.
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Veri toplanması aşamasında:

Kaynakça
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süreçlerde ölçülmesi söz konusudur.
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için önemlidir. Sık ölçümü özendirici
durumlar veri kalitesini arttıracaktır.
Eksik bilginin toplanması, verinin
dağıtımı ve veri kalitesi ölçütlerinde
diğer veri tabanları ile benzer yöntemelerin izlenmesi mümkündür. Veri
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Öz
Renk, nesnenin ışık eşliğindeki ediniminin,
duygular yoluyla anlamlandırılan psikolojik
ürünüdür. Öznenin, gördüğü rengi
anlamlandırması için sadece ışık ve göz
yeterli değildir. Fizyolojik verilerle birlikte
beyinde gerçekleşen psikolojik
değerlendirmeler de bu sürece eşlik eder.
Özne, psikolojik travma deneyimi
yaşadığında birtakım bilişsel tepkiler
gösterebilir. Bunlardan biri olan görsel
çarpıtma; boyut, renk, perspektif ve detayda
meydana gelebilen algısal çarpıklıklar, optik
yanılsamalardır. Rengin psikolojik travma
sonrası görsel çarpıtmayla değişen mekânsal
duyumsamadaki rolü, özne-mekan-algı
ilişkisinin ortaya konulması bakımından
önemlidir. Bu bağlamda çalışma; iç mimariedebiyat-sinema disiplinleri düzleminde
rengin anlatımı güçlendiren bir öğe olma
rolünü, travmatik bir deneyim yaşayan
öznenin mekânsal duyumsama değişimleri
üzerinden okumayı amaçlamıştır. Psikolojik
travma sonrası oluşabilen mekânsal
duyumsama değişimi, Boris Vian’ın
“L’écume des Jours” adlı romanı ve Michel
Gondry’nin aynı adlı filmi kapsamında ele
alınmıştır. Çalışmada yöntem olarak,
fenomenolojik film analizi ve edebi eser
metin çözümlemesi izlenmiştir.
Abstract
Color is the psychological product of the act
of the subject accompanied by light,
interpreted through emotions. Only the light
and the eye are not enough for the subject to
interpret the color they see. Psychological
evaluations occurring in the brain along
with physiological data accompany this
process. The subject may express some
cognitive reactions in case of past
psychological trauma. One of these is visual
distortion is the optical illusions and the
perceptual distortions that may occur in size,
color, perspective, and detail. The role of the
color in the perception of space which
changes due to visual distortion after a
psychological trauma is important in terms
of revealing the relationship between
subject, space, and perception. In this
context, this study aims to read the role of
color as an element that strengthens the
expression of interior architecture-literaturecinema disciplines, through the changes in
the space perception of a subject that
experiences a traumatic experiment. The
change in the space perception that may
occur after a psychological trauma is
addressed in Boris Vian’s novel titled
“L’écume des Jours” and Michel Gondry’s
film with the same name. Phenomenological
film analysis and literary text analysis are
used as the method of the study.
Anahtar Kelimeler: Renk, Mekânsal
Duyumsama, L’écume des Jours, Psikoloji,
Algı
Keywords: Color, Spatial Perception,
L’écume des Jours, Psychology, Perception
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Giriş
Mekân, öznenin korunma ihtiyacından
doğan uzamsal ürünüdür. Salt bu yaşamsal gerekliliği ile sınırlı kalmaz, duyular
yoluyla gözlemlenen, duygular yoluyla
anlamlandırılan değişken parametreler de
içerir. Bu parametrelerden biri de renktir.
Renk, bir yüzeyden göze yansıyan ışınların
beyinde duyumsanan tesiridir. Bir başka
deyişle; yansıyan ışınların görsel algı yoluyla oluşturduğu bu duyum, nesnenin ışık
eşliğindeki ediniminin psikolojik ürünüdür. Nesneden gelen ışık demetleri, gözün
önündeki lensten kırılarak geçer ve gözün
arkasındaki retinaya ters olarak düşer. Görme uyarıları buradaki hücreler tarafından
elektrik sinyaline dönüştürülür ve iletici
sinirler aracılığıyla beynin arkasındaki görme merkezine ulaşır. Beyne giden görüntü
ve hafızadaki geçmiş veriler karşılaştırılarak değerlendirilir, gelen ters görüntü düzenlenir. Şekil 1.1’de gün ışığındaki ev ve
ağaç renginin beynin karanlık noktasında
gerçekleşen süreçle nasıl imgeye dönüştüğü, bellekteki sübjektif verilerin bu sürece
nasıl katkıda bulunduğu görülmektedir.
Dolayısıyla rengin algılanması için sadece
ışık ya da nesne yetmemekte; renk, algının
da eklemlenmesiyle öznel iz olarak devam
etmektedir.
Görme eyleminde, nesneden göze gelen
ışık demeti fiziksel, bu ışınların gözde

meydana getirdiği işlemler fizyolojik,
nesnenin beyinde görülerek algılanması da
psikolojik süreci tarifler. Işık yardımıyla
gözden beyne iletilen nesnel bilgi, rengin
algılama sürecindeki ilk basamağın ürünü
ham örüntüdür ve genetik de dâhil olmak
üzere geçmiş edimler tarafından filtrelenir,
sınıflandırılır. Öznenin gördüğü rengi anlamlandırması ve tepki vermesi için sadece
ışık ve göz yeterli değildir; aynı zamanda,
beyinde gerçekleşen psikolojik değerlendirmeler de bu sürece eşlik eder.
1.1. Renk Tanımlama Kriterleri
Rengin psikolojik dökümlerinin okunabilmesi için renk tanımlama ölçütlerinin
bilinmesi gerekir. “Renkleri tanımlamamızı kolaylaştıracak olan temel kavramlar;
tür, değer, doymuşluk’tur” (Özdemir, 2005,
32). Bir rengin isminin (kırmızı, yeşil, mavi vs.)
tarifleyicisi olan ölçüt tür, ışıklılığının (siyah
ve beyaz karşısındaki açıklık – koyuluk) tarifleyicisi olan ölçüt ton ve bir rengin parlaklık,
saflık derecesinin (rengin içindeki başka bir renk
miktarı) tarifleyicisi olan ölçüt ise doymuşluk olarak ifade edilir.
Renk çemberi ise renkleri birbirine göre
tarif etmede kullanılır (Şekil 1.2). Renkler
bu çemberdeki yerlerine göre bir mekânda
armoni oluşturabilir ya da dinamik bir dizilim yaratabilirler. Çalışmada, psikolojik
travma sonucu bozulan dengenin mekânsal
duyumsamaya etkisinin aktarılmasında
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doymuşluk bakımından kullanılma biçimleri önem kazanmaktadır. Mekânda uzak
renklerin bir arada farklı doymuşlukta ve
tonlarda kullanımı, çok renkli bir armoni
ve dolayısıyla pozitif, enerjisi yüksek bir
atmosfer etki sağlayabilmektedir. Bunun
yanında kroma değeri olmayan doymamış
renklerin hâkim olduğu mekânlarda mekânın vurgusu geriye çekilebilmektedir.
2.

renk çemberindeki renksel ilişki önem kazanmaktadır. Bu bağlamda ana-ara renkler,
akromatik-kromatik renkler, yakın-uzak,
zıt ve sıcak-soğuk renkler tanımlanmaktadır (Tablo 1.1).
Mekânda oluşturulmak istenen atmosferin sağlanmasında renklerin tür, değer ve
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Şekil: 1.1
Nesnenin Algılanan Renginin İmgeye
Dönüşümü (Çizen: Salan, 2020).
Şekil: 1.2
Renk Çemberi (Url-1).

Renklerin Psikolojik Dökümleri

Görme aksiyonunda, nesneden göze gelen
ışık demeti fiziksel, bu ışınların gözde
meydana getirdiği işlemler fizyolojik,
nesnenin beyinde görülerek algılanması da
psikolojik süreci tarifler. Işık yardımıyla
gözden beyne iletilen nesnel bilgi, rengin
algılama sürecindeki ilk basamağın ürünü
ham örüntüdür ve genetik de dâhil olmak
üzere geçmiş edimler tarafından filtrelenir,
sınıflandırılır. Öznenin gördüğü rengi anlamlandırması ve tepki vermesi için sadece

Tablo: 1.1
Renk Grupları ve Tanımları (Çizen: Canbolat,
2019).

RENK GRUPLARI

RENK GRUPLARI TANIMLARI

ANA RENK - ARA
RENKLER

Saf halde bulunan sarı-kırmızı-mavi ana renklerdir. İki ana rengin karışımlarıyla elde edilen renkler ara renk olarak
tanımlanır. Sarı ve mavinin karışımıyla yeşil, sarı ve kırmızının karışımıyla turuncu, kırmızı ve mavinin karışımıyla
elde edilen mor ara renklerdir.

AKROMATİKKROMATİK RENKLER

Siyah- beyaz ve bu iki renk arasındaki tüm gri tonlar akromatik renkleri ifade ederken bunların dışında kalan tüm ana
ve ara renkler kromatik renkleri ifade eder.

YAKIN RENKLER

Renk çemberinde, birbirine komşu renklerdir.
(Yeşil-Mavi, Sarı-Turuncu) (Sarı-Yeşil-Mavi) (Kırmızı-Turuncu-Sarı).

UZAK RENKLER

Renk çemberinde üç ana renk uzak renklerdir. (Sarı-Kırmızı-Mavi). Üç ara renk olan Turuncu-Yeşil-Mor ise uzak
renkler olmalarına rağmen; her ara rengin içerisinde diğer karışım rengini oluşturan bir ana renk bulunduğu için, ana
renklere göre daha yakın bir ilişki vardır.

ZIT (TAMAMLAYICI)
RENKLER

Renk çemberinde karşılıklı bulunan renklerdir. Bir ana rengin karşısında diğer iki ana rengin karışımı bulunur.
(Kırmızı-Yeşil) (Mavi-Turuncu) (Sarı-Mor).

SICAK VE SOĞUK
RENKLER

Renk çemberinde tam sarı ve tam moru birleştiren doğrunun turuncu ve kırmızı bölgesindeki renklere sıcak, yeşil ve
mavi bölgesindeki renklere soğuk renkler denir.
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Şekil: 2.1
Rengin Algılama Sürecinin Basamaklarını
Gösteren Tablo (Çizen: Salan, 2020).

ışık ve göz yeterli değildir. Salt fiziki, fizyolojik veriler değil, beyinde gerçekleşen
psikolojik değerlendirmeler de bu sürece
eşlik eder.
Renk, otonom sinir sistemini, kalp atım
hızını, solunumu ve hormonal aktiviteyi
etkiler. Bunların yanı sıra yaydığı enerji
boyutuyla psikoloji üzerinde de etkili
olmaktadır. Her rengin ayrı bir psikolojik
etkisi olabilir. Mekânda kullanılan bir
renk, kullanılan tür, değer ve doymuşluğu
yanı sıra kullanım miktarına göre kullanıcı
üzerinde neşe, sakinlik, heyecan, sıkıntı,
gerginlik gibi farklı duygular yaratabilir.
Örneklem oluşturmak amacıyla hem boya
hem de ışık renklerinde ortak olan kırmızı
ve mavi ana renklerinin genel kabuldeki
olası psikolojik etkisi ve mekânda yaratabileceği algı-atmosferi incelendiğinde;
kırmızı renk heyecan, kızgınlık, tutku, güç,
uyarıcı, huzursuzluk gibi duygular uyandırabilir, mekânda yakın, sıcak, saldırgan,
ağır bir atmosfer oluşturabilir. Öte yandan
mavi renk yatıştırıcı, durgun, göksellik,
güven gibi duygular uyandırabilir, mekânda uzak, soğuk, hafif, derin bir atmosfer
oluşturabilir.
Rengin, uyarılandaki fizyolojik tepkisi,
sadece fiziki algıyla açıklanamayacak
kadar çoklu parametreye bağlı bir süreçtir.
Çünkü öznel yorumlamaya dayalı psikolojik ara yüz, bu sürece eşlik eder. Bir
başka deyişle renkler, “psişik bir titreşim”
(Kandinsky, 1969)’dir. Bu sebeple düzlemdeki
aynı renk iki farklı gözlemci ya da süreç
içinde algısı değişen bir gözlemci için
farklı sonuçlar doğurabilir. Objektif renk
duyumunun yaratacağı sübjektif yargı reaksiyonu; genetik, kişilik dinamikleri, yaş,
cinsiyet, içinde bulunulan toplum, kültür,

moda, bellek ve geçmiş edimlerin yanı sıra
öznenin psikolojik durumuna da bağlıdır.
Görsel ve bilişsel olarak algılanan renkler
insan psikolojisi üzerinde, insan psikolojisi de renk algısı üzerinde etkilidir. Bu
bağlamda renkler bireyleri dolaylı /dolaysız etkileme gücüne sahip ışık enerjileridir
denilebilir. İnsanlar bilinçli ya da bilinçsiz
içinde bulundukları durumu, duygularını
renkle ifade ederler. Bu ifade biçimini
Greenfield’in (2008) Güneşin Rengi adlı
makalesinde geçen İskoç Kraliçesi Mary
Stuart’ın idama götürüldüğü andaki isyan
duygusunun tasviri üzerinden örneklemek
gerekirse:
“O sabah şık bir rahibe gibi giyinmişti
üzerinde siyah kadife işlemeleri olan uzun,
siyah saten bir elbise[…]Kumral saçlarını
uzun beyaz bir başörtüsü kaplıyordu. Ama
sahneye çıkıp elbiselerini çıkardığında bütün manastır çağrışımları yok oldu, çünkü
siyah ve beyazın altına koyu kırmızı kadife
iç etekliği ve koyu kırmızı saten kortaj giymişti. Tudor İngiltere’sinde ve Avrupa’da
kırmızı; şehitlik cesaret ve krallık soyuna
ait kanın rengiydi” (Greenfield, 2008).
Bu paragrafın renk verileri incelendiğinde:
O sabah şık bir rahibe gibi giyinmişti üzerinde siyah kadife işlemeleri olan uzun,
siyah saten bir elbise… Kumral saçlarını
uzun beyaz bir başörtüsü kaplıyordu. Ama
sahneye çıkıp elbiselerini çıkardığında
bütün manastır çağrışımları yok oldu, çünkü siyah ve beyazın altına koyu kırmızı
kadife iç etekliği ve koyu kırmızı saten
kortaj giymişti. Tudor İngilteresi’nde ve
Avrupa’da kırmızı; şehitlik, cesaret ve
krallık soyuna ait kanın rengiydi.
Bu ifadelerden; rengin duyguya dayalı fiziki aksiyonlarla elde edilen bir veri olmakSayı 29, Mart 2020
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tan çıkıp, anlam üreten dışavurumcu bir
güç olduğu söylenebilir. Metafor oluşturma
yoluyla yaratılan renge dair bu yeni anlam
dizgeleri hala dürtüsel ve primitif bir yönelimle adlandırma, anlam yükleme eğiliminin işaretleridir. Kırmızı; ateş- sıcaklık,
cesaret, yeşil; ağaç- tazelik, mavi; su-serin,
sarı; güneş-enerji gibi ifade edilebilir. Renk
kullanımının ilk örneklerinde; büyü, tapınma ritüeli, düşmanlara karşı korkutucu
olma ya da beğeni oluşturma gibi amaçlar
görülmüştür. Bu bağlamda eski çağlardan
bu yana renk ile simgesel iletişim arasında
bir korelasyon kurulduğu söylenebilir.
Güçlü bir estetik öge olarak kullanılan
renk, dürtüsel duyguların izini taşımakla
birlikte aktarılmak istenen düşüncelerin
de sembolü olmaktadır. Dolayısıyla, renk
ilettiği simgesel içerik sayesinde imge
yaratma gücüne sahiptir. Kandinsky’e göre
aşağıdaki örnekte de görüldüğü üzere bu
güç beyaz rengin hala birçok toplumda
ölümü çağrıştırdığı, mutlak sonun sembolü
olduğu şeklinde okunabilir.
“Büyük bir susuş gelir oradan ve gözümüze, maddi olarak canlandırıldığında,
aşılmaz, yıkılmaz nitelikte, sonsuza kadar
uzanan soğuk bir duvar olarak gözükür. Bu
yüzden de beyaz ruhumuz üzerine büyük
bir susuş etkisi yapar; bizim için mutlak
olan bir susuştur bu” (Kandinsky, 2009, 71).
3.

Renk Algısı ve Mekânsal Duyumsama

Öznedeki renk algısı ve rengin toplumsal retorikteki yeri, çalışma kapsamında
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duyumsama üzerinden incelenmektedir.
Özne, çağlar boyu simgeselliğinin dışında
çeşitli alanlarda rengi aramış, irdelemiştir.
Bu arayışların yanı sıra yaşanılan olağan
üstü olaylar, savaşlar, teknolojik yenilikler gibi toplumsal olaylar da renk algısını
etkilemiştir. Rengi ışık ve duyumsama
kaynaklı bir fenomen olarak ilk kez ele
alan Empresyonistler, görünüş; ışıkla
ilişkili duyuma dayalı izlenimlerden oluşur
anlayışıyla eserler üretmişlerdir. Bu akım,
öncüleri tarafından rengin nesnenin katı
gerçekliğinden ayrılıp subjektif bir duyum
olarak ele alınması yönünden önemlidir.
Şekil 3.1’de akım ressamlarından Degas (aDanseuses Basculant,1873), Renoir (b- La Grenouillère, 1869) ve Monet’ye ait (c- La Promenade,
1875) eserler görülmektedir.
Duyguların dışavurumunu, rengin öznel
algısını içeren bir diğer akım ekspresyonizmdir. Bu akımda nesnel betimlemeler
reddedilmiştir. Sanatçı duygularını genellikle biçim bozma yönetimiyle, fizikötesi
bir anlayışla oluşturmuştur. Şekil 3.2’de
akım ressamlarından Edvard Munch (aSkrik, 1893), Oskar Kokoschka (b- Die Krabbe,
1940) ve Otto Dix’e (c- Selbstbildnis als Soldat,
1914) ait eserler görülmektedir. Nesneyi
optik bir gözlemle değil, hissettirdiği
duyguların dışavurumu olarak resimleyen
bu akımda renkler, ruh-zihin düzleminden
doğmaktadır.
Empresyonizmde ilk kez gerçek gün ışığı
kullanımıyla eser; içinde bulunulan andaki
nesnel görünüşünden zamanın süreçlerin-

Şekil: 3.1
Rengin Öznel Duyuma Dayalı Empresyonist
Yorumları (a- Url 2; b- Url 3; c-Url 4).
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Şekil: 3.2
Ekspresyonist Eserler (a- Url 5; b- Url 6;
c-Url 7).

deki sanatçının sübjektif izine evirilmiştir.
Ekspresyonizmde ise sanatçının iç dünyası palette karıştırılmamış, doymuş ve
simgesel renklerle de dışa vurulmuştur.
Duyguya bağlı biçim bozma eyleminde
renk başat unsur olarak kullanılmıştır. Her
iki akım, renk başlığında öznel izlerin dışavurumlarını içermesi ve duyumsama bazlı
olmaları bakımından önemlidir. Bu amaçla
çalışmanın renk temelinde duyumsama
içeriği gereği örneklem olarak bu iki akım
seçilmiştir.
Algı; çevrenin nesnel duyumu, bu duyumun bilişsel kavranması ve tüm bu sürecin
geçmiş edimlerle ortaya çıkan sentez
aksiyonudur. Bu aksiyon süreci, hafızadaki
geçmişe dair tüm edimlerin de katıldığı bir
bileşkedir. Mekân boyutunda ise mekâna
dair gerçekleşen fizyolojik ve psikolojik
sürecin bellekteki izlerle buluşup anlamlı
dizgeler haline gelmesiyle mekânsal algılama gerçekleşir. Bu süreç rengin de içinde
olduğu çeşitli uyarım elemanları tarafından tetiklenir. Çünkü renk; oranı, ölçeği,
mekân içindeki atmosferi ve malzemenin
öz niteliğini belirleyen önemli mekânsal
duyumsama elemanlarından biridir. Renk
yoluyla objeye/mekâna dair hacimsel küçüklük, büyüklük, ağırlık, hafiflik, darlık,
genişlik, uzaklık, yakınlık algıları yaratılabilir.
Rengin mekânsal duyumsamadaki etkisiyle oluşan algı bileşkesi, öznede çeşitli
duygular meydana getirir. Böylelikle
öznede harekete geçme isteği uyandıran
çok boyutlu duygusal tepkiler oluşur. Van

Gogh, “Night Cafe in the Place Lamartine
in Arles, 1888” (Şekil 3.3-a) adlı eseri için
“bir kahvenin duvarlarını öyle bir kırmızı ve öyle bir yeşille boyamak gerekir
ki, insan burada rahatça katil olabilsin”
(Eyüpoğlu, 1950) derken, “Café Terrace on
the Place du Forum, 1888” (Şekil 3.3-b) adlı
eseri için “yaratabildiğim mavinin en
varsılı, en yeğiniyle yalın bir diplik yaptım
ve bu varsıl mavi dipliğe karşı sarışın başı
yerleştirerek mavi göğün derinliklerindeki
bir yıldız gibi, gizemli bir etki sağladım”
(Eisenstein, 1995, 115) şeklinde bir aktarım
yapmıştır. Aynı sanatçının kullandığı iki
farklı renk; iki farklı psikolojik etki ve iki
farklı mekânsal veri ile yorumlanmaktadır.
Görsel algıyla oluşan mekânsal duyumsama, öznenin psikolojik verileriyle birleşerek duygusal davranış örüntüsünü kurgular.
Dolayısıyla, mekânsal duyumsama ve ona
eşlik eden rengin bilinçaltına olan etkisinin, psişik tepkiyi doğurduğu söylenebilir.
3.1. Renk Algısı Değişim Faktörü Olarak
Psikolojik Travma
Renk salt nesne ya da ışığın fiziki verisi
değil aynı zamanda nesnenin ışık eşliğindeki görsel ediniminin psikolojik ürünüdür.
Bu psikolojik üründe nihai rol beyne aittir.
“Gözler birer mercektir, objektiftir, asıl
gören organ beyindir” (Saramago, 2018, 72).
Renk, beyinde neticelenen görsel bir olgu
olduğu için de mekânsal izdüşümlerinde
sübjektif yansımalar söz konusu olabilir.
“Duyumsamalar ve onların ilgili özellikleri algılayıcılarda sübjektif etkilerdir, çünkü
Sayı 29, Mart 2020
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Şekil: 3.3
Van Gogh’un İki Farklı Sıcaklık Değerindeki
Mekânları (a-Url 8, b- Url 9).

onlar nesnelere olduğu kadar algılayıcıya
ve algı koşullarına da bağlıdır” (Buroker,
2006, 43). Bu bağlamda algı olgusuyla irdelenirse, renk; çevrenin duyularla algılanan
nesnel etkisinin beyinde yorumuyla oluşan
tepkisi olarak tanımlanabilir. Bu etki- tepki
döngüsünde biyopsikososyal bir varlık
olan öznenin aksiyon rolünden dolayı da
sübjektif sonuçlar ve farklılıklar çıkabilir.
“Algılamada duyu organları yoluyla alınan duyumlar zihinde bütünlenerek yorumlandığından, her görülen, işitilen uyarının
nesnel olarak doğru olma olasılığı kesin
değildir ve algıyı etkileyen tüm faktörler
algı yanılmalarına neden olabilmektedir”
(Aktürk, 1993). Algıyı etkileyen faktörler arasında öznenin psikoloji temelinde devşirdikleri de yer alır. Bu bağlamda, yaşanılan
psikolojik problemler sonucunda görülen
fiziksel ve fizyolojik uyumsuzlukların,
duygu durumu tabanlı renk algısı–mekânsal duyumsama faktörlerini etkilediği
söylenebilir. Bu çıkarımlarla çalışma
kapsamında renk algısını etkileyebilen/
çarpıtabilen psikolojik travmanın mekânsal
duyumsamaya etkisi incelenmektedir.
Yunanca kökenli travma, etimolojik boyutta
yara anlamına gelirken, psikoloji literatüründe öznenin yaşam hikâyesindeki bütünlüklü yapıyı bozan, bilinç, algı ve duyguda
süreksizlik meydana getiren, uyumda kırılma, çaresizlik, dehşet, korku yaratan olağan
dışı olaylar olarak tariflenir. Travmatik
olay, kişisel ya da kolektif olabildiği gibi
zaman parametresi göz önünde bulundurulduğunda bir defa görülen ya da süreğen
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olabilir. Doğal afetler, şiddet, işkence, kaza,
hastalık, kayıp, saldırı, soykırım, ölüm,
tehdit, istismar vs. gibi stresör olaylar travmaya örnek olarak gösterilebilir. Öznenin
her zamanki algısıyla anlamlandırabilmesi
imkansız olan, şok edici travma, onun
yaşama dair genel duruşunu yerle bir eder
ve olaylarla ilgili kontrolünü kaybetmesine
sebep olur. “İnsanlar dünya ve kendileri ile
ilgili bir takım temel varsayımlara sahiptirler. Travmatik olaylar kişilerin dünyanın
güvenilir, öngörülebilir bir yer olduğuna
ilişkin bu temel psikolojik varsayımlarının
yıkılmasına neden olabilir. Yaşamdaki düzen
ve sürekliliğe olan temel inançlarının zedelenmesine yol açabilir” (Janoff-Bulman ve Berg,
1998, 35-48). Bu bağlamda belki de sarsıcı
olan travmatik olayın kendisi değil, yıkılan
varsayımlar, tahmin edilemeyene duyulan
korku ve oluşan güvensizlik hissidir.
Travma sonrasında öznede bilişsel, duygusal, davranışsal ve sosyal belirtiler meydana gelir. Amerikan Psikiyatri Derneği bu
belirtileri üç kategoriye ayırır: aşırı uyarılmışlık hali, travma ile ilgili uyaranlardan
kaçış, travmatik olayı yeniden yaşayış hissi
(APA, 2001). Bu belirtiler; travmatik olayın
niteliği, öznenin travmayı yaşama şekli,
sübjektif farklar, travma kronolojisi gibi
çeşitli parametrelere göre kombinasyonlar
oluşturarak kendisini gösterir.
Travma olağanüstü gelişen bir olay dizgesi
olduğu için, verilen tepkiler de olağanüstü
olabilir. Öznede alışılagelmiş davranış
örüntülerinin değişmesi, travmanın uyarıcı
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Tablo: 4.1
Boris Vian’ın “L’écume Des Jours” (Günlerin
Köpüğü, Çev; Elif Ertan) Adlı Romanı ve
Michel Gondry’nin Aynı Adlı Filminin Künyesi
(Çizen: Salan,2020), (Görsellerin Kaynağı
a- Url 10, b- Url 11).

1

Dissosiyatif Bozukluk: Bilinç, hafıza,
kimlik, duygu, algılama, beden temsili,
motor kontrol ve davranışın normal
bütünleşmesindeki bir bozukluk ve/veya
süreksizlik (DSM V, 2013, s:291).
2 Depersonalizasyon: DSM-IV,
depersonalizasyon bozukluğunu kişinin
kendi gerçeklik duygusunun geçici olarak
yitirilmesiyle ilgili kendilik algısında ısrarlı
ve yineleyici değişim olarak tanımlar.
Depersonalizasyon bozukluğu olan
hastalar, kendilerini mekanik, rüyada veya
bedenlerinden ayrı olarak hissedebilirler.
http://www.dpsikiyatri.com/hastaliklar106.
asp; (Erişim Tarihi: 04.12.2019).
3 Derealizasyon: DSM V e göre; Çevreye dair
ayrık ve gerçek dışı deneyim.

etkisine tepki olarak geliştirdiği gerçekdışı
çözülme belirtileri; çevrenin düşsel, çarpık,
fazla uzak veya fazla yakın algılanması
durumu görülebilir.
Biyopsikososyal bir varlık olan özne travmatik olay sonrası yanılsamalar, halüsinasyonlar görebilir, çevreden yalıtılma, geri
çekilme isteği ve ruhsal yapı çözülmeleri
(dissosiyasyon) yaşayabilir.1
“Bir kimsenin irade ve arzuları başka birinin ya da tabii bir afetin, kazanın zulmüyle
parçalanmıştır. Fiziksel kontrol kaybedildiğinde zihinsel kontrol çabası zirveye ulaşır.
Bu tür bir kontrolü kurmanın yolu kısmen
bedeninden kendini ayırıp uzak tutması olabilmektedir. Bu da algıda çeşitli değişmelere
(depersonalizasyon2, derealizasyon3 gibi) yol açar.
Travmaya karşı oluşan ani tepkisi sıklıkla
gerçek dışılık, algıda, bellekte ve çevrede
sapmalar şeklinde olur” (Semiz, 2000, 11).
Derealizasyona da renklerin yoğunlaşması, çevredeki objelerin büyüklüklerinin
değişiyormuş gibi gelmesi şeklinde çeşitli
algısal çarpıtmalar sıklıkla eşlik eder. Bilinenin yabancılaşması, çevreyi belirsiz/sisli
algılama, zaman ve mekâna dair bellek
kaybı görülebilir. Çalışma kapsamında,
travmatik bir deneyim yaşayan öznenin
sergilediği görsel çarpıtma tepkisine bağlı
olarak meydana gelen mekânsal duyumsa-

ma değişimleri Boris Vian’ın L’écume des
Jours (“Günlerin Köpüğü”, Çev; Elif Ertan) adlı
romanı ve Michel Gondry’nin aynı adlı
filmi kapsamında analiz edilmektedir.
4.

L’écume Des Jours Analizi

4.1. Eser Verileri
Eserde ana karakterlerden Colin’in bekârken zengin ve sorunsuz bir hayatı vardır.
Âşık olmak ister, arkadaşları sayesinde
Chloé ile tanışır ve evlenirler. Balayında
Chloé akciğerinde meydana gelen nilüfer
hastalığına tutulur. Colin’in tüm uğraşlarına rağmen hayatını kaybeder. Eser ana
karakterlerinden Colin; zengin, düşünceli,
özverili, Chloé ise narin, kibar, hassas
olarak nitelenebilir.
4.2. Mekânlar
Eserde birden fazla mekân işlenmiştir.
Ancak, çalışmada ağırlıklı olarak eserin
ana mekânı olan Colin’in evi analiz edilmektedir. Colin’in evi başlangıçta dinamik
ve zengin detaylarla çevrili iken sonraları
yaşanılan psikolojik travmaya bağlı olarak
köhne, karanlık, çürümüş bir mekâna dönüşmüş, değişim göstermiştir.
4.3. Renge Dair Eser Analizi
Tablo 4.2, Tablo 4.3 ve Tablo 4.4’de Boris
Vian’ın L’écume des Jours adlı romanının
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KİTAP METNİ

METNİN GEÇTİĞİ AN

MEKÂN ATMOSFERİNİN ANALİZİ

Neredeyse her zaman keyifliydi, geri kalan
zamanda da uyurdu (Vian, 2013, 19).

Colin banyo sonrası
ayna karşısında kendini
seyrederken.

Colin’in kendisini beğendiğinin ifade edildiği
bu satırlar onun mutluluğunu ve hayat
akışındaki uyumu tarif eder.

Mutfağa giren iki tarafı camlı koridor
aydınlıktı, güneş her yandan giriyordu (Vian,
2013, 20).

Colin, banyo – mutfak arası
koridordan geçerken.

Travma öncesinde mekânların daha aydınlık
tasvir edildiği görülmektedir.

Studio- yemek odasına gitmek için gözleri
dinlendirici soluk mavi halısı ve bej-pembe
duvarlı çalışma odasından geçti (Vian, 2013,
22).

Colin, mutfaktan yemek
odasına bağlanan koridorda
ilerlerken.

Renklerle konforlu ve rahatlatıcı bir atmosfer
betimlenmektedir.

Küçük pembe bir bulut havadan indi ve
onlara yaklaştı (Vian, 2013, 64).

Colin ve Chloé’nin dışarıda
baş başa ilk buluşmasının
gerçekleştiği an.

Buradaki bulut, mutluluktan bulutların
üstüne çıkmak anlamında metafor olarak
sunulmaktadır.

Bulutlar giriyordu[…] Kilisenin içerisi
sıcaktı insan kendini yumuşak ve astarlı bir
hava içinde hissediyordu (Vian, 2013, 90).

Colin ve Chloé’nin kilisede
evlendiği sahne.

Colin ve Chloé’nin en mutlu gününün
gerçekleştiği mekân için huzurlu bir atmosfer
sunulmaktadır.

KİTAP METNİ

METNİN GEÇTİĞİ AN

MEKÂN ATMOSFERİNİN ANALİZİ

Güneşler içeri güçlükle giriyordu. Sarı
seramik karolar donuklaşmış[…] duvarlar
eskisi gibi[…] parlamıyordu (Vian, 2013,
113).

Colin ‘in evinin tasviri
yapılırken.

Travma sonrası daha az aydınlık olan bir
atmosfer tasviri başlamıştır.

Kabinin kapısı sıkıştı ve ezilmeden dışarı
çıktı (Vian, 2013, 120).

Colin’in Chloé’nin hastalığını
öğrendiği an

Colin’in aldığı kötü haberle birlikte
mekâna dair boyutsal duyumsama değişimi
başlamıştır.

Colin koşuyordu[…] ayaklarının altında
gece olmuştu[…] şekilsiz ve cansız, gökyüzü
renksizdi (Vian, 2013, 122).

Colin’in Chloé’ye ne olduğunu Eşini kaybetme korkusunu derinden hisseden
bilmeden koşarken.
Colin’de travmanın aşırı uyarılmışlık
seviyesi görülmektedir. Colin’in çarpıtmaları
başlamıştır.

Ne oldu burada, her zamankinden daha az
aydınlık (Vian, 2013, 145).

Birlikte doktora giderken
Chloé’nin pencerenin önünde
durduğu an.

Tüm ışık kaynakları küçülmeye ve giderek
yok olmaya başlamıştır.

Eskiye göre daha karanlık[…] Neye bağlı ki
bu? […]Burada bir tablo yok muydu? (Vian,
2013, 155).

Alise Nicolas’ya mekândaki
değişimi sorarken.

Eşyalar, mekânda meydana gelen küçülmeden
dolayı yok olmaya başlamıştır.

Lambalar ölüyor[…]Duvarlar da daralıyor.
Ve buradaki pencere de (Vian, 2013, 157).

Chloé mekâna dair değişimi
Alise’ e aktarırken.

Travmayla birlikte ışık kaynaklarının ölçüleri
ve niteliği değişmeye başlar.

Garip[…]Sanki dünya çevrende
daralıyormuş gibi (Vian, 2013, 164).

Chick Colin’in evinin
değişimini tasvir ederken.

Artık çevrenin “garip”leşmesi
algılanmaktadır.

Her yanda camların arasından mat, soluk,
yer yer büyük kara lekeli, ortalarında da
az aydınlık olan bir güneş ayırt ediliyordu
(Vian, 2013, 167).

Colin, Chick’ e değişen
mekânları gösterirken.

Başlangıçta her yerden giren güneş, travma
sonrası kara lekeli, soluk bir hal almıştır.

İlk evinizi daha çok sevmiştim. Daha sağlıklı
bir havası vardı (Vian, 2013,183).

Doktorun Chloé’yi muayene
etmeye geldiği an.

Aynı evin farklı bir yer olduğunu
düşündürecek boyutta mekânsal duyumsama
değişimi gerçekleşmiştir.

Yemek odasına artık girilemiyordu, tavan
nerdeyse yere değiyordu nemli karanlık
ortamda yetişen yarı bitkisel yarı mineral
uzantılarla birbirine bağlanmışlardı
(Vian2013, 227).

Isis ve Nicolas’ın Chloé’yi
ziyarete geldiği an.

Mekânlar kullanılamayacak hale gelmiştir.

Bir anda […] tavan tabanın üstüne düştü
(Vian, 2013,238).

Colin’in faresinin evden
çıkışını anlatan an.

Burada tavan ile tabanın birleşmesi evini
başına yıkmak anlamındaki deyimin
travmatik metaforu olarak sunulmuş olabilir.

Rengin Mekânsal Duyumsama Değişiminde İncelenmesi

Tablo: 4.2
L’écume des Jours Kitabından Alınan
Mekânsal Duyumsama Değişimlerinin Travma
Öncesi Analizi (Çizen: Salan, 2020).
Tablo: 4.3
L’écume des Jours Kitabından Alınan
Mekânsal Duyumsama Değişimlerinin Travma
Sonrası Analizi (Çizen: Salan, 2020).
Tablo: 4.4
L’écume des Jours Kitabının Bölümlerinde
Geçen Renklerin Psikolojik Travma Sonrası
Derealizasyonunun Yorumu (Çizen: Salan,
2020).

(Çev. Günlerin Köpüğü),

Tablo 4.5 ve Tablo
4.6’de ise Michel Gondry’nin aynı adlı
filminin, psikolojik travma sonrası renge
dair mekânsal duyumsama değişimi analiz
edilmektedir. Tablolardaki renk verileri,
Colin’in diğer algısal çarpıtma (daralma, sıkışma, küçülme vs.) örnekleriyle desteklenmiş,
mekânın atmosferi ve mekânsal duyumsama değişimi bu örnekler üzerinden de ifade
edilmiştir. Yan karakterlerin diyalogları
da değişim perspektifinin algılanması için
eklenmiştir.
Colin’in psikolojik travmasına paralel
gelişen mekânsal duyumsama değişimleri,
romandan alınan diyaloglar ve tasvirler
üzerinden aktarılmış, mekâna dair çarpıtmalar bu yolla ifade edilmiştir.
Tablo 4.4’de, 68 bölümden oluşan romanın
içeriğinde yer alan renklerin duyumsanan
değerleri yer almaktadır. İlk bölümlerde
kullanılan renk türlerinin, çeşitli, kromatik
ve sıcak olduğu görülürken, yaşantısal
farklara dayalı olarak, kullanılan renklerin sayısının azaldığı ve düşük titreşimli
enerjilere dönüştükleri görülmüştür. Bunun
yanı sıra en yoğun renk çeşitliliğinin 21.

bölümde yer alan Colin ile Chloé’nin
düğün günü tasvirinde kullanıldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca Colin’in Chloé’nin
hastalığını öğrendiği 31. bölümde geçen
tek rengin kırmızı, Chloé’nin öleceğini
öğrendiği 63.bölümde geçen tek rengin
de siyah olması bize renklerin psikolojik
döküm veren yönünü işaret etmektedir.
Tablo 4.5 ve Tablo 4.6’de eserin sinema
filminden Colin’in yaşantısına paralel kesitler alınmıştır. Psikolojik travmaya bağlı
duyumsama değişiminin renk bazındaki
karşılığı, kromatik renkten akromatik
renge olan bir çizgide ilerlemiştir. Zengin
estetik detaylar, grileşmiş organik formlar
tarafından adeta yutulmaya başlamış, sıcak
renkler soğuk renklere, huzurlu ve neşeli
ruh halinin atmosferi de depresif, melankolik bir atmosfere evrilmiştir.
Colin’in travmasıyla gelişen renge dair
derealizasyon belirtileri ve mekânsal
duyumsama değişimleri filmden seçilmiş
bu sekanslar aracılığıyla gösterilmektedir. Psikolojik travmayla birlikte Colin’in
keyifli, sağlıklı ruh durumu depresifliğe,
evinin aydınlık, huzurlu mekânları ise birer
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Tablo: 4.5
L’écume des Jours Filminden Alınan Psikolojik
Travma Öncesi Renk Verilerinin Analizi
(Çizen: Salan, 2020), (Görsellerin Kaynağı
Url 12).

bunaltıcı kabuğa dönüşmüştür. Mekân
umutsuzlukla tüketici bir boşluğa akmaya
başlamış, Colin’in adeta bir metastaza dönüşen travması mekâna ve eşyaya sinmiştir.
Hacimleri; duvarlar, tozlu uzantı ve eşyalar
değil, Colin’in psikolojik travma sonrası
kuşatılmışlığı sarmış ve artık renkler, onun
karanlık dünyasının akromatikliğine dönüşmüştür. Colin’in içsel ışığını kaybetmeye
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başlamasıyla da mekânlarda hissedilen ışık
azalmış, renkler akromatikleşmiş, yüzeyler
birbiri üstüne binerek hacimsel küçülme
yaratmış, renkli başlayan film siyah - beyaz
sonlanmıştır. Renkli bir filmden siyah beyaz bir filme dönüşen eser aracılığıyla
Colin’in yaşadığı psikolojik travmaya bağlı
renk bazındaki mekânsal derealizasyon
belirtileri sunulmuştur.

Rengin Mekânsal Duyumsama Değişiminde İncelenmesi

Tablo: 4.6
L’écume des Jours Filminden Alınan Psikolojik
Travma Sonrası Renk Verilerinin Analizi
(Çizen: Salan, 2020), (Görsellerin Kaynağı
Url 12).

4.

Sonuç

Biyopsikososyal bir varlık olan özne,
mekânı biyolojik, psikolojik ve sosyal
kimliğiyle duyumsar. Bu kimliklere bağlı
olarak da psikolojik veri devingen bir tablo
sunar. Zaman içinde bu tabloya olağan
üstü etkime yapabilen ve özneyi sarsan
bazı varsayım dışı olaylar gözlemlenebilir.

Bunlardan biri olan psikolojik travma, çalışmanın mekandaki renk duyumsamasına
etkisi bağlamında irdelenmiştir. Öznenin
yaşam istikrarını bozan travma, bir takım
psikofiziksel sorunlar doğurur. Bunun
sonucunda kişide çarpıtma, derealizasyon
gibi bilişsel tepkiler görülebilir. Özne aynı
mekan üzerinde travma sonrası farklı bir
algı çemberiyle karşılaşabilir. Bu bağlamSayı 29, Mart 2020
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da mekânın devingenlik parametrelerinden
olan rengin, travmatik tepki ile şematize
edilen davranış örüntüsü üzerinden irdelenmesini hedefleyen bu çalışmada L’écume
des Jours adlı eser analiz edilmiştir. Eserde
ana karakterin eşini kaybetme sürecine
girmesiyle başlayan psikolojik travması
gözlemlenmiş, travma sonrası mekânsal
duyumsama değişimleri analiz edilmiştir.
Eserin sinema filminden alınan verilerde, psikolojik travmayla paralel gelişen
mekânsal duyumsama farkları saptanmıştır. Psikolojik travmaya bağlı duyumsama
değişiminin ifadesinde renk kullanımının
kromatik renkten akromatik renge olan bir
çizgide ilerlediği gözlemlenmiştir. Mekânda zengin estetik detayların, grileşmiş
organik formlar tarafından yutulduğu;
sıcak renklerin soğuk renklere dönüştüğü
saptanmıştır. Ana karakterin içsel ışığını
kaybetmeye başlamasıyla da mekânlarda
hissedilen ışık azalmış, renkler akromatikleşmiş, yüzeyler birbiri üstüne binerek
hacimsel küçülme yaratmış, renkli başlayan film siyah - beyaz sonlanmıştır. Görsel
çarpıtmalar ve mekânlarda renge dair
derealizasyon belirtileri filmden seçilmiş
bu sekanslar aracılığıyla gösterilmektedir.
Aynı adlı edebi eser analiz edildiğinde ilk
bölümlerde kullanılan renk türlerinin; çeşitli, kromatik ve sıcak olduğu görülürken,
mekânsal duyumsama farklarına dayalı
olarak, kullanılan renklerin sayısının azaldığı ve düşük titreşimli enerjilere dönüştükleri gözlemlenmiştir. Rengin evrensel
bir kod olma özelliğinin duygu durumunun
aktarılmasında yardımcı bir öğe olarak
kullanıldığı söylenebilir. Başlangıç sekanslarında; gösteren: kromatik, sıcak renkler,
gösterilen: mutlu duygu durumu, öznenin
hastalığıyla birlikte; gösteren: akromatik,
soğuk renkler, gösterilen: travmatik duygu
durumu gibi duygusal zıtlığın yarattığı
göstergelere dayalı duruş sergilenmiştir.
Gösterge mekan, gösteren renk, gösterilen
de psikolojik izdüşüm olmuş ve öznenin
psikolojik travma sonrası aynı mekan
üzerinde farklı algılar yaşadığı gözlemlenmiştir

•
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Öz
Kentlerin okunabilir ve tanımlanabilir
olması, kentlilerin aidiyet, güvenlik,
sosyalleşme, yer-yön bulma gibi temel
ihtiyaçlarının giderilebilmesi ve insan-çevre
ilişkilerinin olumlu yönde geliştirilmesi
adına gereklidir. Bir kentin söz konusu
özellikleri içeren ve kentlilerin yaşam
kalitesini arttıran nitelikli bir kent olup
olmadığı, çevresel algı ve kentsel imge
çalışmalarıyla ortaya konarak
değerlendirilebilmekte ve gerektiğinde
iyileştirmeler yapılabilmektedir. Bu nedenle
çevresel algı çalışmalarının ampirik
düzlemde geliştirilmesi ve yeni yaklaşım
biçimlerinin uygulanması önemlidir. Bu
araştırmada yöntem olarak durum çalışması
(case study) gerçekleştirilmiş, İzmir kent
merkezinin önemli yerleşimlerinden biri olan
Karşıyaka çalışma alanı olarak seçilerek
çevresel algısı çözümlenmiştir. Çalışmada
anı, hafıza, duygu, düşünce ve davranışları
oluşturan bilişsel (cognitive) ve duygusal
(affective) algı süreçleri bütünde ele
alınmıştır. Bu kapsamda öncelikle literatür
taraması ile araştırmanın kuramsal modeli
ortaya konmuş, alan çalışmasında tesadüfi
olarak seçilen katılımcılarla açık uçlu
sorulardan oluşan yarı-yapılandırılmış
görüşmeler gerçekleştirilmiş ve Lynch’in
bilişsel haritalama yöntemi uygulanmıştır.
Elde edilen verilerin analiz edilmesiyle,
çalışma alanı olarak seçilen Karşıyaka’nın
çevresel algısı ve kentsel imgesi
çözümlenmiş, kentsel potansiyelleri ve
zayıflıkları ortaya konmuştur. Çalışmanın
sonunda Karşıyaka’nın ticari, sosyal,
rekreatif ve kültürel açıdan kentliler için
nitelikli bir kent deneyimi sunan, çevresel
imgelenebilirliği yüksek, kullanıcıları
tarafından benimsenmiş, anlamlandırılmış,
olumlu duygusal bağlar kurulan bir yerleşim
yeri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Abstract
Cities’ legibility and definability are
essential in order to satisfy citizens security,
belonging, socializing and navigating needs
and to provide a positive humanenvironment interaction. Moreover, an urban
settlement can be evaluated and ameliorated
through environmental perception and city
image studies. In this scope, developping
empirical environmental perception studies
and applying new research approaches are
crucial. In this paper, case study has been
the method used and the research field has
been determined as Karşıyaka, İzmir.
Evaluating Karşıyaka’s environmental
perception holistically with cognitive and
affective processes of perception which
forms memory, emotions and behaviour is
the main aim of the study. In this context,
firstly the theoretical background has been
established through literature research and
then field research consisting semistructured interviews including open-ended
questions and cognitive mapping has been
done with participants chosen by random
sampling. Analysing the data derived from
this research, Karşıyaka’s environmental
perception and city image, thus its potentials
and weaknesses have been revealed. It is
concluded that Karşıyaka is qualified,
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1.

Giriş

Kentlilerin tüm bireysel ve sosyo-demografik farklılıklarına rağmen bir araya
gelerek sosyalleştikleri ve yaşamlarını
sürdürdükleri bir alan olarak tanımlanan
kentlerde (Milgram, 1970, 1461), bir arada yaşama olgusunun sağlıklı olarak gerçekleştirilebilmesi için nitelikli bir kentsel tasarım
son derece önemlidir. Kentsel mekânın
algılanabilir ve imgelenebilir olması ve
“yerin” olumlu deneyimler sunması, insan-çevre ilişkileri adına kentsel tasarımın
niteliği açısından önemli faktörler olarak
öne çıkmaktadır (Lynch, 2018, 3; Yazıcıoğlu
Halu, 2010, 56). Nitelikli bir kentsel tasarım,
tasarımcıyla kullanıcı arasında olumlu
ilişkiler kuran, tanıdıklık ve güven hislerini destekleyen, kolayca hareket etmeyi
sağlayan okunaklı ve imgelenebilir kentler
ve olumlu bir çevresel algı ile mümkün
olabilir (Gärling ve Golledge, 1989; Lynch, 2018,
3-5). Çevresel algının, duyular aracılığıyla
toplanan bilginin kişisel, psiko-sosyal ve
kültürel özellikler ve geçmiş deneyimlerin
süzgecinden geçirildiği, bilişsel ve duygusal olarak işlenerek mekânlara anlamlar
yüklendiği, çeşitli duygusal ve davranışsal
tepkiler oluşturan çok bileşenli karmaşık
bir süreç olduğundan bahsedilebilir (Ittelson,
1978; Nasar, 1998, 1). Algılanan mekân ile
kişi arasındaki iletişimde ortaya çıkan
duygular, davranışlar ve mekana yüklenen

anlamlar, görsel ögelerle birlikte kentsel
imgeyi oluşturmaktadırlar (Lynch, 2018, 3-7).
Bu anlamda bilişsel ve duygusal süreçleri
bir bütün olarak dikkate alan çevresel algı
ve kentsel imgelemi araştıran ampirik
çalışmalar sayesinde kentli ile bütünleşen
ve kentli tarafından anlaşılabilen nitelikli
kentsel mekânların tasarlanması mümkün
olabilmektedir (Gärling ve Golledge, 1989, 203;
Ittelson, 1978).
Bu çalışmada amaç, Lynch’in görsel duyuları öne çıkaran İmgelenebilirlik Teorisi’ni
çok duyulu kentsel mekan algısına doğru
genişletmek ve İzmir kentinin önemli kıyı
yerleşimlerinden biri olan Karşıyaka’nın
çevresel algısını bilişsel ve duygusal tüm
boyutlarıyla birlikte inceleyerek çözümlemektir. Bu kapsamda öncelikle çevresel
algı ve kentsel imge olguları açıklanmış,
sonrasında, elde edilen bilgilere dayanarak
çalışmanın kuramsal alt yapısı oluşturulmuş ve Karşıyaka’da bu kuramsal altlığa
gore yapılandırılan bir alan çalışması
gerçekleştirilmiş ve Karşıyaka’nın çevresel
algısı çözümlenmiştir.
2. Çevresel Algılama ve Kentsel İmgelem
Fiziksel olarak kent Milgram (1970, s. 1461)
tarafından, çok sayıda insanın heterojen
bir şekilde bir arada yaşadığı ve yaşayanlar için çeşitli anlamlara sahip sokak ve
yapılar yığını olarak tanımlanırken, sosyal
açıdan Schulz’a (1980) göre kent insanların
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bir araya gelmesi için çok çeşitli seçenekler ve dolayısıyla seçme özgürlükleri sunan
canlı bir mikrokozmoz” dur. Bunun yanı
sıra kentler; var olan tarihsel izlere her geçen gün yenilerinin eklendiği, kullanıcıların kendi geçmiş düşünce ve deneyimlerini
kamusal mekân kullanımlarına yansıttıkları, kültürel, fiziksel ve sosyal anlamlarda
sürekli gelişen dinamik yapılara sahiplerdir
(Sağsöz ve Al, 2013, 92; Yazıcıoğlu Halu, 2010, 25;
Uz ve Uz, 2017, 723). Kentler, sadece fiziksel
çevre ve burada yaşayan insanlardan ibaret
değildir. İnsan ve çevresi arasında görülemeyen ancak hissedilen bir ilişki vardır
ve bu ilişki aracılığıyla oluşan davranışlar
kentin şekillenmesinde oldukça etkili
olmaktadır (Lewin, 1951). İnsan-çevre ilişkisinin incelendiği çevresel algıya yönelik
çalışmaların gerçekleştirilmesiyle kentsel
çevrelerin kullanıcıları tarafından nasıl
algılandıkları ve kullanıldıkları olumlu ve
olumsuz yönleriyle ortaya çıkarılabilmekte, böylelikle elde edilen veriler doğrultusunda çeşitli düzenlemeler ve planlamalar
gerçekleştirilerek daha nitelikli çevrelerin
tasarlanması da mümkün olabilmektedir
(Gärling ve Golledge, 1989, 203).

Çevresel algı bilişsel boyutlar ve diğer
psikolojik süreçlerle beraber işleyen çok
boyutlu ve karmaşık bir süreçtir (Ittelson,
1973). İlk aşama çevreden duyu organları
yoluyla bilgi edinmektir. Ayna ve Domaniçli duyuyu, insanların gerçekliğe bağlanmasını sağlayan, duyusal reseptörler olarak
işleyen, duyu organları vasıtasıyla çevreden elde edinilen ancak henüz herhangi
bir işlemden geçmemiş ham bilgi olarak
tanımlamaktadır (2011, 2). Mekân algısı söz
konusu olduğunda, görme, işitme, dokunma, tatma ve koklama olarak beş duyunun
devreye girdiği ancak tüm bu duyular
içerisinde en baskın olarak görme duyusunun öne çıktığı bilinmektedir (Lefebvre, 2002;
Pallasmaa, 2018, 19). Çevreden duyusal olarak
edinilen bilginin yaklaşık %80’i görseldir
ve beyin aktivitelerinin üçte biri görme
ile alakalıdır; bu bakımdan görme duyusunun baskınlığı pek de şaşırtıcı değildir
(Arnheim, 2018; Eagleman, 2013). Ancak görme
duyusunun öne çıkması, diğer duyuların
yok sayılması anlamına gelmemelidir zira
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mekansal deneyim tüm duyulara hitap eder
ve çoklu duyusal deneyim gözardı edildiğinde monotonlaşan, derinliğini kaybeden bir mekânsallaşmayla karşı karşıya
kalınmaktadır (Lefebvre, 2002; Pallasmaa, 2018,
12; Türkseven Doğrusoy, 2017, 137). Ayrıca,
mekan algısının beş duyuyla sınırlı olmadığına dair birçok çalışma bulunmaktadır.
Gibson (1966), duyuların sadece bilgi çeken
basit mekânizmalar olduğunu reddederek
aslında bir arada var olan ve çalışan görsel,
işitsel, tat-koku sistemi, temel yön bulma
sistemi ve dokunsal (haptic) sistem olmak
üzere beş duyusal sistem olduklarından
bahseder (1966). Lange, temel beş duyuya
kinestetik ve denge sistemini ekleyerek
aslında çevrenin yedi duyu aracılığıyla
duyumsandığını ileri sürmektedir (2005, 4).
Steiner ise dokunma, tatma, görme, koklama, işitme, yaşam, hareket, denge, ısı, konuşma, düşünme ve benlik olarak toplamda
en az on iki adet duyunun varlığından söz
eder (1981, 12).
Çevresel algının ikinci aşamasında iç içe
geçmiş olarak bilişsel (cognitive) ve duygusal
(affective) süreçler devreye girer. Bilişsel
süreç, duyularla elde edilen ham bilginin
Rapoport’un “adlandırma, sınıflandırma
ve düzenleme mekanizması” olarak tarif
ettiği sistemden geçerek çevreye dair anlamların oluşturulma sürecidir (Lynch, 2018;
Rapoport, 1977). Bilişsel süreçte kişilerin
kişisel özellikleri, değerleri, beklentileri,
deneyimleri, kültürel geçmişi ve psiko-sosyal durumu gibi faktörler oldukça etkili
ve önemlidir (Ittelson, 1978; Lang, 1994, 26;
Lynch, 2018, 1; Nasar, 1998, 1; Rapoport, 1977).
Bu faktörlerin varlığı her kişinin kendi algı
çerçevesini öznel kılmaktadır (Ittelson, 1978).
Algıyı etkileyen önemli faktörlerden biri
psiko-sosyal ögeler olarak düşünülebilir;
bu ögeler Maslow’un (1954) ortaya koyduğu üzere fizyolojik, güvenlik, aidiyet,
statü, sosyalleşme, kendini gerçekleştirme
gibi gereksinimlerin sonucunda ortaya
çıkmaktadır. Bir diğer önemli faktör ise
geçmiş deneyimlerdir. Algı, bir yerin
görülmesi veya tanımlanmasından farklı
olarak, duyumsanan uyaranla daha önceki
karşılaşmaların varlığı veya yokluğuyla
alakalı olarak basit bir gözlem yerine yeni
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percepted and used urban space which
provides a fulfilling urban experience in
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terms for its users.
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bir keşif olarak tanımlanabilmektedir (İnceoğlu, 2010, 83; Selçuk ve Türkseven Doğrusoy, 2016,
327).

Sonuçta bilişsel aşamalardan geçen
çevresel bilgi, kişinin çevresine kendine
göre bir anlam yüklemesini ve bu sayede
çevrenin tanıdıklaşmasını, benimsenmesini
ve dolayısıyla kimliğinin oluşmasını sağlar
(Karakuş, 2007).
Bilişsel (cognitive) süreçle iç içe olarak algılama sürecinin bir diğer boyutu olarak duygusal (affective) süreç ortaya çıkmaktadır.
Bir mekânın benimsenmesi ve kullanılmasının önemli sebeplerinden biri Mehrabian
ve Russell (1974) tarafından Uzaklaşma-Yakınlaşma Teorisi’nde (Avoidence-Approach
Theory), kişilerde o mekâna karşı oluşan
duygusal bağlar (affective behaviour) olarak
tanımlanmıştır. Teoriye göre, mekânla
kullanıcısı arasındaki ilişki memnuniyet (pleasure), coşku (arousal) ve baskınlık
(dominance) olmak üzere üç temel boyutta
açıklanmaktadır. Memnuniyet; kişinin
mekândaki mutluluk-mutsuzluk aralığını,
coşku; heyecan duyma-sıkılma aralığını,
baskınlık ise mekânın baskıcı-özgürlük
aralığını belirten boyutlar olarak belirtilir
(Bakker, Van der Voordt, Vink ve De Boon, 2014,
407-408).

Mekânla kurulan ilişkide duygusal
süreç önemli olmakta, olumlu duygular ortaya çıktığında mekana yaklaşma (approach),
olumsuz duygular oluştuğunda ise mekandan kaçınma (avoidence) davranışı gelişmektedir (Mehrabian ve Russell, 1974). Dolayısıyla
kişilerin bir mekânla ilişkili olumlu ya da
olumsuz duyguları mekânla kurdukları ilişkinin niteliği hakkında önemli bir gösterge
olmaktadır.
Çevresel algıya bağlı olarak gelişen kentsel
imgelem süreci Kevin Lynch Kent İmgesi
(2018) adlı çalışmasında görsel duyunun
belirleyici olduğu İmgelenebilirlik Teorisi
(Imageability Theory) ile açıklamaktadır. Lynch, kentsel imgelem sürecini, yaşanan çevrede fiziksel olarak görülen görüntülerin
zihinsel süreçlerle anlamlandırılarak ayırt
edilen ve odaklanılan imgeler haline gelmesi ve bu imgelerle çevreye ilişkin görsel
ipuçlarının oluşturulması ile açıklamaktadır (2018, 9, 147). Lynch, kentsel imgelerin
ayırt edici fiziksel özelliklerin dışavurumu
olmasının yanı sıra; kişilerin yer-yön bul-

masında, çevreyi çabuk öğrenmesi ve hatırlamasında, daha hızlı ve kolayca hareket
etmesinde ve kentin kullanıcıları tarafından
benimsenmesinde çokça etkili olduğunu,
bu sebeple kentsel tasarımda kentsel imge
olgusunun ciddiyetle dikkate alınması
gerektiğini belirtmektedir (2018, 3-5).
Nitelikli bir kentsel imge; kimlik, strüktür ve anlam olmak üzere üç bileşenden
oluşmaktadır (Lynch, 2018, 8). Bu üç bileşene
sahip olan imgeler; kentin okunabilirliği,
tanımlanabilirliği ve kişilerin o mekânda
aidiyet, güvenlik, sosyalleşme gibi temel
ihtiyaçlarını giderebilmesini sağlayan,
sahiplenilen ve kullanılan, nitelikli kentsel
mekânların oluşmasını sağlamaktadır (Lynch, 2018, 4-5). İlk bileşen olarak kimlik, Lynch tarafından bir varlığı diğer varlıklardan
ayıran ve onun özgünlüğünü, biricikliğini
simgeleyen olgu olarak tanımlanmıştır.
İkinci bileşen olan strüktür; kentin insan
eliyle yapılmış-yapılaşmış çevresinde
görülen yollar, sınırlar/kenarlar, bölgeler,
düğüm/odak noktaları ve işaret ögelerinden oluşmaktadır (2018, 8). Yollar; sokak
ve cadde gibi hareket alanlarıdır, çevresel
imgelerde en belirgin olanlarıdır, sınırlar/
kenarlar; farklı özellikteki bölgeleri ayıran
çizgisel elemanlardır; bölgeler; benzer
karakterdeki alanların bir araya gelmiş halleridir, düğüm/odak noktaları; kentlerdeki
toplanma alanlarıdır ve son olarak işaret
ögeleri; kentteki referans noktaları olarak
tanımlanabilir (Lynch, 2018, 52-53). Benzer
biçimde Appleyard da kentsel imgelerin
oluşturulması için en verimli bilgi toplama yönteminin sıklıkla kullanılan akslar
ve çevreler olduğunu belirtmiştir (1976).
Son bileşen olan anlam, kişilerin çevresel
algıları sonucunda mekânlara fiziksel ve
duygusal olarak yükledikleri simgesel
değerlerdir (Lynch, 2018, 9). Rapoport’un da
belirttiği gibi anlamla ilişkili olan kimlik,
kişilerin o çevredeki tanıdıklık hissini
sağlamasıyla aidiyet ve güven ihtiyacını
karşılayan en önemli etmendir (1977). Dolayısıyla bir kentsel alanın kullanıcıları için
hangi açıdan önemli olduğu, hangi bileşenlerinin öne çıktığı, günlük hayatlarında
hangi kentsel ögeleri kullanıp o yerle ilgili
ne gibi hisler beslediğine dair verilerin elde
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edilmesi çok duyulu kentsel deneyime ve
kentsel imgeleme dair çıkarımların yapılmasını mümkün kılabilir.
Sonuç olarak, çevresel algıyı çok duyulu
biçimde çözümlerken, Lynch’in görsel
duyuyu ve bilişsel boyutu (cognitive) öne
çıkaran İmgelenebilirlik Teorisi’nin yanı
sıra, çevresel algıdaki duygusal (affective) boyutları vurgulayan Mehrabian ve
Russell’ın Duygulanım Teorisi’nden de
yararlanılarak, çalışmanın çok duyulu
kentsel deneyimle çevresel algısına ilişkin
kuramsal modeli oluşturulmuştur. Bu modele göre yapılandırılan alan çalışmasında
duyguları ve mekana ilişkin yakınlaşma
ve uzaklaşma davranışını ölçmek üzere
açık uçlu sorulardan kurulu bir görüşme

gerçekleştirilmiş, bu görüşmede aynı
zamanda Lynch’in İmgelenebilirlik teorisi
kapsamında “Bilişsel Haritalama” yöntemi
kullanılmıştır (Şekil 1).
3.

Karşıyaka’nın Çevresel Algısı

3.1

Çalışma Alanı

3.1.1. Karşıyaka’nın Konumu
Alan araştırmasının gerçekleştirildiği
Karşıyaka ilçesi, Türkiye’nin batısında
yer alan İzmir Körfezinin kuzey kıyısında
konumlanan bir yerleşim alanıdır (Şekil 2).
Komşu ilçeleri; Menemen, Çiğli, Bornova
ve Bayraklı ilçeleridir. Kuzeyinde Yamanlar Dağı ve güneyinde deniz ile sınırlanan
Karşıyaka’da sahil yolu, banliyo tren hattı
(İzban), Anadolu Caddesi ve İzmir ÇevreŞekil: 1
Çalışmanın kuramsal modeli.

ÇEVRE
duyular
İNSAN
kişisel özellikler
geçmiş deneyimler

BİLİŞ

DUYGULANIM

anlam

duygusal bağlar

KARŞIYAKA’NIN
ÇEVRESEL
ALGISI

DUYGULANIM
TEORİSİ
(MEHREBIAAN VE
RUSSELL)

İMGİLENEBİLİRLİK
TEORİSİ
(LYNCH)
YARI–YAPILANDIRILMIŞ
GÖRÜŞME
*Açık Uclu Sorular
*Bilişsel Haritalama
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Şekil: 2
Çalışma alanının konumu.

girmesi ve komşularıyla sosyalleşmesi için
oluşturulan, dönemin önemli sembollerinden ve yarı özel alan olarak kullanılmasına
rağmen Karşıyaka kıyı kamusallığının ilk
örneğini oluşturan deniz banyolarıyla bölünmektedir (Bahtiyar Karatosun ve Olğun, 2017,
57; Erdoğmuş, 2012, 39) (Şekil 3).

yolu ana ulaşım akslarını oluşturmaktadır.
Bu aksların arasında gelişen kentsel yapıda
çoğunlukla konut alanlarının bulunduğu
görülmektedir.
3.1.2.

Şekil: 3
Karşıyaka deniz banyoları, Bahtiyar
Karatosun ve Olğun, 2017.

Karşıyaka’nın Tarihçesi

Karşıyaka eski adıyla Kordelya 19. yüzyıla
tarihlenen bir yerleşim olup (Erdoğmuş, 2012,
39; Tanaç Kiray, 2006, 40), ilk yerleşim yerleri
kıyı şeridi ve iç kısımda olmak üzere iki
farklı bölgede görülmüştür. İç kısımdaki
ilk yerleşim Türkler’in yerleştiği bölge
olan Soğukkuyu’dur (Sormaykan, 2008, 15).
Kıyı şeridi yerleşimi ise; bir ticaret kenti
olan İzmir’de ticaretle zenginleşen ve
çoğunluğu yabancı kökenli Levantenlerin
yazlık köşklerinin bulunduğu, bir sayfiye
yeri olarak gelişmiştir (Bahtiyar Karatosun
ve Olgun, 2017, 55-56; Erdoğmuş, 2012, 39). Bu
köşklerin ön tarafında denize kadar uzanan
bir kamusal alan bulunmakta, bu alan
bazı bölgelerde köşk sakinlerinin denize

20. Yüzyılın başlarına gelindiğinde, Yunan
işgali ve Kurtuluş Savaşı’nın sonucunda
İzmir çok büyük bir yangın geçirerek
büyük ölçüde harap olmuştur. Her ne kadar
Karşıyaka bu yangından pek etkilenmemiş olsa da, hem İzmir’in genel durumu,
hem de sonrasındaki mübadele sebebiyle
yaşayan nüfusun azalması Karşıyaka’daki kentsel ve sosyal hayatı oldukça kötü
etkilemiştir (Sormaykan, 2008, 19). Bunun sonucunda; kentin yapısına, gelişimine ve değişimine öncülük eden savaş ve mübadele
gibi siyasi ve idari etmenler, Karşıyaka’yı
çok kültürlü ve hareketli sosyal hayata
sahip bir sayfiye bölgesi olmaktan çıkarmış
(Karadağ ve Turut, 2013, 35), çok kültürlülüğün
ve sosyal hayatın azalarak devam ettiği,
konut ve iş yerlerinin çoğaldığı bir ‘sürekli
yaşam alanı’ haline getirmiştir (Tanaç Kiray,
2006, 40). Geç Osmanlı döneminde özel alan
olarak kullanılan ancak önemli bir sosyal
mekân olan deniz banyolarının tam olarak
Erken Cumhuriyet döneminde kamusal
kullanıma açıldığı görülmektedir (Erdoğmuş,
2012, 41). Bunlara ek olarak, sosyal odakları oluşturan gazino, çay bahçesi, açık
hava sinemaları gibi kamusal alanlar kıyı
şeridinde ortaya çıkmıştır (Bahtiyar Karatosun
ve Olğun, 2017, 59). 1950’ler ve sonrasına gelindiğinde ise sanayileşmenin de etkisiyle
büyük göç alan Karşıyaka’da kentsel doku
da değişime uğramış, yazlık köşkler yerine
yüksek hacimde konutlar ve ticari yapılar
inşa edilmiş, kıyı şeridi doldurularak genişletilmiş, deniz kirliliği sebebiyle deniz
kullanımı sınırlanmış, dolayısıyla gündelik
yaşam değişikliğe uğrayarak sosyal hayat
kıyı kesimden iç kesimlere doğru yayılmıştır (Bahtiyar Karatosun ve Olğun, 2017, 61;
Erdoğmuş, 2012, 41; Sormaykan, 2008, 21).
Günümüzde Karşıyaka, sanayileşmenin
çevre ilçelere yayılmasının da etkisiyle, İzmir’in konut alanları yoğun olan en büyük
ilçelerinden biridir (İzmir Ticaret Odası [İZTO],
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bt). Ulaşıma bakıldığında Karşıyaka’da
çevreyolu, Altınyol ve İzmir Çevreyolu
gibi karayolu olanaklarının yanısıra; İzban,
tramvay ve deniz yoluyla ulaşımın oldukça
yoğun ve kolay olduğu görülmektedir. Ulaşımın kolay ve çok seçenekli olması, insan
sirkülasyonunu arttırarak ilçenin günlük
yaşamda hareketli ve yoğun bir kentsel
deneyim yaratmasının en önemli sebeplerinden biri olarak görülebilir. Ayrıca
açıkhava tiyatroları, parklar, sosyal tesisler,
sahil dolgusunun yenileme çalışmalarıyla
rekreatif alana dönüştürülmesi gibi uygulamalar, Karşıyaka’nın geçmişindeki hareketli sosyal hayatın ve kıyı kullanımının
kent belleğindeki yerinin korunmasını ve
günümüze kadar uzanmasını sağlamaktadır
(Sormaykan, 2008, 22).

3.2 Çalışmanın Yöntemi
Çevresel algıyı çok boyutlu çözümlemeye
dönük kurgulanan bu araştırmada nitel bir
araştırma yöntemi olarak durum çalışması
(case study) kullanılmıştır. Çalışma alanı ise
tarihsel arka planı, ulaşım bağlantıları ve
kıyı kullanımı ile zengin bir altlık oluşturması sebebiyle İzmir-Karşıyaka olarak seçilmiştir. Farklı kullanıcı profilleri içermesi
nedeniyle alan çalışması Karşıyaka’nın
farklı coğrafi bölgelerinden Bostanlı Çarşı
tramvay durağı, Mavişehir Balıkçı Barınağı
ve Alaybey İzban durağı çevresinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma, 2018 yılının Kasım
ayında iki gün hafta sonu iki gün haftaiçi
olmak üzere toplam dört gün içinde tamamlanmıştır. 22 kişiden oluşan örneklem grubu
belirtilen çalışma alanlarında raslantısal
olarak seçilen ve çalışmaya katılmayı kabul
eden katılımcılardan oluşmaktadır. Araştırmada, veri toplama yöntemi olarak açık
uçlu sorular ve bilişsel haritalama bölümlerinden oluşan oluşan yarı yapılandırılmış
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşme
ve bilişsel haritalama yöntemleri çevresel
algı çalışmalarında sıklıkla kullanılan veri
toplama yöntemleridir (Lynch, 2018; Yıldırım ve
Şimşek, 2013, 147). Görüşme, kişilerin hisleri,
kişisel özellikleri, deneyimleri, görüşlerine dair detaylı bilgi edinmek için etkili
bir yöntem olmakla beraber, yanlılığı ve
yönlendiriciliği engellemek adına belirli
bir form doğrultusunda yarı yapılandırıl-
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mış olarak uygulanabilmektedir (Yıldırım
ve Şimşek, 2013, 150-151). Bilişsel haritalama

terimi ise ilk kez Tolman (1948) tarafından
mekânlara ilişkin bilgilerin zihinlerde
haritaya benzer bir yöntemle depolandığını
bulmasıyla kullanılmıştır (aktaran Golledge,
1999, 15). Ancak bilişsel haritalar kapsamlı
olarak Downs ve Stea (1973) tarafından bir
kişinin günlük yaşantısındaki çevresine
dair bilgi edinmesi, kodlaması, depolaması,
anımsaması ve çözümlemesini sağlayan
bir dizi psikolojik dönüşümden oluşan bir
süreç olarak tanımlanmıştır.
Alan araştırmasında yapılan görüşmelerde
ilk olarak katılımcılara açık uçlu sorular sorularak öncelikle yaşları, öğrenim
durumları, ikamet yerleri gibi demografik
bilgiler elde edilmiştir. Daha sonra, Karşıyaka’yı ziyaret etme sıklığı, ziyaret sebebi,
ulaşım yöntemleri gibi sorular yöneltilerek
Karşıyaka’ya karşı hangi davranış biçimi
geliştirdikleri Mehrabian ve Russell’ın
Uzaklaşma-Yakınlaşma Teorisi bağlamında incelenmiştir. Alınan bu bilgilerden
sonra, kullanıcılardan Karşıyaka dendiğinde akıllarına gelen ögeleri, Karşıyaka
hakkındaki olumlu ve olumsuz düşünceleri
ve duyguları, ve Karşıyaka’daki referans
noktaları olarak gördükleri yerleri sıralamaları istenerek sahip oldukları Karşıyaka
algısının bilişsel ve duygusal boyutu araştırılmıştır. Açık uçlu soruların ardından,
katılımcılardan Karşıyaka’ya dair bir harita
çizmeleri istenerek çevresel algının bilişsel
boyutu Lynch’in ortaya koyduğu kentsel
strüktürdeki görsel bileşenler (yol, sınır, bölge,
düğüm noktası ve işaret ögeleri) bağlamında
çözümlenmeye çalışılmıştır. Veriler içerik
analizi yöntemi ile analiz edilerek frekans
dökümleri elde edilmiş ve bulgular tartışılarak yorumlanmıştır.
3.3 Alan Araştırmasıyla Elde Edilen
Bulgular
3.3.1 Demografik Bilgiler
Elde edilen veriler analiz edildiğinde örneklem grubunun çoğunluğunun üniversite
mezunu, genç ve orta yaş aralığında yer
alan, çoğunlukla özel sektör ve kamu çalışanlarından oluştuğu görülmektedir. Grupta Karşıyaka’da ikamet edenler çoğunlukta
(%59.1) olmasına karşın farklı yerleşimlerde
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Tablo: 1
Örneklem grubunun özellikleri.

Yaş

Cinsiyet

Öğrenim

Meslek

Frekans (N)

Yüzde (%)

0-20

1

4.5

20-40

6

27.3

40-60

9

40.9

60+

6

27.3

Toplam

22

100

Kadın

16

72.7

Erkek

6

27.3

Toplam

22

100

İlkokul

3

13.7

Ortaokul

1

4.5

Lise

5

22.7

Üniversite

12

54.6

YL/DR

1

4.5

Toplam

22

100

Özel Sektör

7

31.9

Yeme-İçme Sektörü

5

22.7

Eğitim Sektörü

5

22.7

Ev Hanımı

3

13.7

Sağlık Sektörü

2

9

Toplam

22

100

ikamet edenlerin oranı da azımsanmayacak miktardadır. Ancak Karşıyaka dışında
ikamet edenlerin çoğu ya Karşıyaka’da
çalışmakta ya da geçmişinde Karşıyaka’da
yaşamış olduğu için bölgeyi günlük hayatlarında hala aktif olarak kullanmaktadırlar.
3.3.2 Karşıyaka’daki Ziyaret Davranışına
İlişkin Sonuçlar
Karşıyaka’yı ziyaret etme durumuna
bakıldığında, katılımcıların %59.1’inin
Karşıyaka’yı sıklıkla (haftada 3-7 kere) ziyaret
ettiği görülmektedir (Tablo 2). Bu gruptaki
katılımcıların çoğu Karşıyaka’da ikamet
edenlerden, geri kalanı ise Karşıyaka’da
çalışanlardan oluşmaktadır. Haftada bir iki
kez ziyaret eden katılımcılar, çoğunlukla
Tablo: 2
Karşıyaka’nın ziyaret edilme sıklığı frekans
dağılımı (%).

Ziyaret Sıklığı

çalışan ve haftasonları sosyalleşmek veya
alışveriş yapmak için Karşıyaka’yı ziyaret
edenlerdir. Ayda bir ve nadiren ziyaret
eden katılımcıların ise Karşıyaka’dan
oldukça uzakta ikamet eden ve çalışan
kişilerden oluştuğu görülmektedir. Özetle,
çalışmadaki katılımcı grubunun Karşıyaka’yı günlük yaşantısına çokça dahil etmiş,
dolayısıyla çalışmada çevresel algı çözümlemesi açısından çevresel deneyimi fazla
olan kişilerden oluştuğu söylenebilir.
Katılımcıların Karşıyaka’da ziyaret ettikleri yerlere bakıldığında %25 oranla en
sık ziyaret edilen yerin Karşıyaka Çarşı, ardından da %16.6 oranla Mavibahçe AVM
ve %14.5 oranla sahil olduğu görülmüştür

Frekans (N)

Yüzde (%)

Sıklıkla / Haftada 3-7 kere

13

59.1

Haftada 1-2 kere

5

22.7

Ayda Bir

1

4.5

Nadiren / Birkaç Ayda Bir

3

13.7

Toplam

22

100
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Ziyaret Edilen Yerler

Frekans (N)

Yüzde (%)

Karşıyaka Çarşı

12

25

Mavibahçe

8

16.6

Sahil

7

14.5

Bostanlı Çarşı

5

10.4

Ege Park Mavişehir

4

8.3

Bostanlı İskele

2

4.2

Balıkçı Barınağı

2

4.2

Bostanlı Kafeler

2

4.2

Bostanlı Barlar Sokağı

1

2.1

Karşıyaka İskele

1

2.1

Öğretmenevi

1

2.1

Yamanlar Dağı

1

2.1

Örnekköy Seyir Tepesi

1

2.1

Bostanlı Pazaryeri

1

2.1

Toplam

48

100

3.3.3 Karşıyaka’nın Çevresel Algısına
İlişkin Sonuçlar

(Tablo 3). Birkaç katılımcı soruların sadece
Karşıyaka Çarşı ile ilgili olduğunu düşünmüş, görüşmenin tüm Karşıyaka ilçesini
kapsadığı belirtildiğinde ise bir katılımcı
“Benim için Karşıyaka demek Çarşı demek.” şeklinde bir açıklama yapmıştır.

Ziyaret edilen yerlere verilen cevaplarla ziyaret nedeni sorulduğunda verilen cevaplara bakıldığında aralarında önemli bir ilişki
olduğu görülmektedir (Tablo 4). En çok
ziyaret edilen yerlerin çarşılar ve AVM’ler
olmasıyla doğru orantılı olarak en önemli
ziyaret nedeninin de %21.9 oranla alışveriş
olduğu görülmekte, bunu %17.2 ve %15.6
oranlarla sosyalleşme ve yeme-içme aktiviteleri takip etmektedir.
Ziyaret Nedeni

160

Örneklem grubu ile yapılan görüşmelerde,
kişisel özelliklere ve Karşıyaka kullanımına dair sorulardan sonra, katılımcıların
Karşıyaka dendiğinde akıllarına gelenleri
ifade etmeleri istenmiştir. Böylece Lynch’in İmgelenebilirlik Teorisi’nde (Imageability Theory) bahsettiği kimlik ve anlam
olgularının Karşıyaka özellinde incelenmesi ve Karşıyaka’nın kullanıcıları tarafından
hangi yönleriyle öznelleştirildiği, belleklerinde yer ettiği ve imgeleşerek anlamlandırıldığı ortaya konmak istenmiştir. Alınan
cevaplar fiziksel ve sosyal olmak üzere
iki boyuttan oluşan çevresel bileşenler ile

Frekans (N)

Yüzde (%)

Alışveriş

14

21.9

Sosyalleşmek

11

17.2

Yeme-İçme

10

15.6

Gezmek

8

12.5

Yürüyüş

7

10.9

İş

7

10.9

Rahatlama

2

3.1

Resmi kurumlar

3

4.8

Kültür-Sanat Aktiviteleri

2

3.1

Toplam

64

100
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Tablo: 3
Örneklemin Karşıyaka’da ziyaret ettiği
yerlerin frekans dağılımı (%).

Tablo: 4
Karşıyaka’yı ziyaret etme nedenlerinin
frekans dağılımı (%).
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psiko-sosyal bileşenler olmak üzere toplam
üç kategori altında kodlanmıştır (Tablo 5).
Karşıyaka denince akla gelenlerin gruplandırıldığı üç kategorinin dağılım oranlarına

Fiziksel Çevresel
Bileşenler

Coğrafi

Ticari

Ulaşım

Çevresel Bileşenler

Tablo: 5
Karşıyaka ile ilişkilendirilen ögelerin dağılım
oranları (%).

Sosyal Çevresel
Bileşenler

Akla Gelenler

Frekans (N)

Yüzde (%)

Sahil Şeridi

9

22.5

Deniz

5

Çarpık Yapılaşma

4

Karşıyaka İskelesi

2

Karşıyaka Çarşı

5

İş

2

Bankalar

1

Fayton

2

Ulaşım Aktarma Merkezi
Olması

2

Vapur

1

9

5.6

Ekolojik

Palmiye

1

1.1

Sosyal Hayat

Canlı Sosyal Hayat

4

5.6

Tiyatro

1

Seçkin İnsanlar

3

Esnaflar

1

Kalabalık

2

İnsanlar
Çeşitlilik

Psiko-Sosyal
Bileşenler

bakıldığında, Şekil 4’te da görüldüğü üzere
duygusal aktarımların çoğunlukta olduğu
psiko-sosyal bileşenlerin %41.3 oranıyla
öne çıktığı görülmektedir. Psiko-sosyal

Aidiyet-Bellek

Duygusal
(olumlu)

Duygusal
(olumsuz)

4.5
3.3

Aşırı Kozmopolitlik

1

Toplam

46

51.6

Eski İzmir Nostaljisi

5

21.4

KSK

5

35.5

5

Aidiyet

2

Atatürk

1

Demokrasi

1

Rahatlık

5

Güvenlik

4

Huzur

3

Dostluk

3

Coşku

2

Mutluluk

2

Özgürlük

1

Temizlik

1

Sıcakkanlılık

1

Düzensizlik

1

Kasvet

1

24.8

2.2

Toplam

43

48.4

Ana Toplam

89

100
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%28.3
%41.3

Fiziksel çevre
bileşenleri
Sosyal çevre
bileşenleri
Psiko-sosyal
bileşenler

%30.4

bileşenleri %30.4 oranıyla sosyal çevre
bileşenleri ve %28.3 oranıyla fiziksel
çevre bileşenleri takip etmektedir. Dağılım
oranlarının birbirine oldukça yakın olması
Karşıyaka’nın çok boyutlu bir algılama
sürecine olanak veren yapıda bir kentsel
mekân olduğu çıkarımına varılmasını
sağlamaktadır. Aynı zamanda bu dağılım
oranlarının çevresel algıda bilişsel (cognitive)
ve duygusal (affective) süreçlerin önemini de
ortaya koyduğu söylenebilir.
Karşıyaka’nın geçmişten bugüne en önemli
imgelerinden biri olan deniz, sahil şeridi ve
Karşıyaka Çarşı’nın fiziksel çevreye ait bir
bileşen olarak hafızada en fazla yer alması
ile günümüzde de çevresel algıdaki imgeselliğini ve anlamını koruduğu görülmüştür.
Bunun yanı sıra canlı sosyal hayat ve seçkin
insanlar sosyal çevre boyutunda, Karşıyaka
Spor Klubü (KSK) - 35.5 gibi önemli kentsel
bellek ögeleri ve rahatlık, güvenlik ve huzur gibi duygular ise psiko-sosyal boyutta
Karşıyaka ile bağdaştırılan kimlik özellikleri olarak öne çıkmaktadır.
Katılımcılara Karşıyaka’da sevdikleri ve
sevmedikleri özelliklerin neler olduğu sorulmuş ve Karşıyaka hakkında sahip olduğu
duygular ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır
(Tablo 6). Bu sorularla mekâna karşı oluşan
uzaklaşma- yaklaşma davranış biçimleri
ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmada
alınan cevapların %65.3’ü olumlu ifadelerden oluşmaktadır. Olumlu ifadelerin
çoğunluğunun güvenlik, sükunet, aidiyet,
insan kalitesi gibi psiko-sosyal bileşenlerden oluştuğu görülmüş; özellikle aydın ve
nezih insanlar gibi olumlayıcı sıfatlar öne
çıkmış ve en yüksek frekansı oluşturmuştur. Bunların yanı sıra, deniz ve sahil şeridi
olumlu olarak belirtilen en önemli çevresel
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faktör olarak öne çıkmıştır. Karşıyaka ile
olumsuz ifadeler ise Karşıyaka’nın çok
göç alması sonucunda aşırı kozmopolit
bir hale gelmesi ve tanıdıklığın azalarak
aidiyet duygusunun sekteye uğramasından
oluşmaktadır. Sonuç olarak Karşıyaka hakkındaki olumlu ifadelerin baskınlığı daha
önce Karşıyaka ziyaret sıklığı ile ilgili olan
soruya %59.1 oranında verilen “sıklıkla”
yanıtıyla uyumlu biçimde katılımcıların
ağırlıkla Karşıyaka’ya yaklaşma davranışı
geliştirdiğini ortaya koymaktadır.
3.3.4 Bilişsel Haritalar Aracılığıyla Elde
Edilen Sonuçlar
Yapılan görüşmelerin ardından katılımcılardan zihinlerindeki Karşıyaka haritasını
çizmeleri istenmiş, ve bu haritalarda duygu, düşünce ve yazılara yer verebilecekleri
belirtilmiştir. Katılımcıların Karşıyaka’ya ilişkin zihinlerindeki çevresel imaj
Lynch’in İmgelenebilirlik Teorisi’ndeki
(Imageability Theory) beş strüktürel bileşene
göre analiz edilmiştir (kenarlar, bölgeler, yollar,
düğüm noktaları ve işaret noktaları). 22 katılımcının 17’si harita çizmeyi kabul etmiştir,
ancak 3 katılımcı çizim yapamadıklarında
ısrarcı olup yalnızca yazı yazmışlardır. İki
katılımcı ise kesin olarak çizim yapmayı
reddetmiş ve yalnızca görüşme sorularını
cevaplandırmışlardır.
Bilişsel haritalarda çiziler öge gruplarına
bakıldığında kenarlar (%28.3), düğüm noktaları (%25) ve işaret ögelerinin (%23.9) öne
çıktığı görülmektedir (Tablo 7). Bu durum
Lynch’in (2018) Jersey City’de yaptığı alan
araştırması sonuçları gibi yollara ve bölgelere kullanıcılar tarafından çok önem verilmediğini göstermektedir. Lynch bunun
sebebini çalışmanın yaya olarak yapılması
ve bu sebeple kişilerin araç kullanımındaki
yolları ihmal etmesi ve çalışmanın yapıldığı bölgedeki sosyal statünün katılımcıların
bazı bölgeleri görmezden gelmesi olarak
açıklamıştır. Bu açıklama bu çalışmadaki
durum için de geçerli olarak görülebilir,
zira çalışma yaya olarak ve Karşıyaka’nın
belirlenen 3 bölgesinde yapılmıştır.
Haritada çizilen ögeler incelendiğinde ise
görüşmelerde öne çıkan imgelerle örtüşen
durumlar gözlenmektedir. Görüşmelerde
Karşıyaka ile bağdaştırılıp imgeleştiği or-

Şekil: 4
Karşıyaka denince akla gelen bileşenlerin
oranlarının grafik gösterimi.
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Tablo: 6
Karşıyaka hakkında kullanılan olumlu-olumsuz ifadeler ve oranları.

Olumlu İfadeler

Olumsuz İfadeler

Frekans (N)

Yüzde (%)

İnsan Kalitesi

12

65.3

Sahil

9

Sükunet

9

Aidiyet Tanıdıklık

5

Deniz

4

Güvenlik

3

Eşitlik

3

Alışveriş İmkanları

3

Canlı Şehir Hayatı

3

Ulaşım İmkanları

3

Düzen

3

Parklar

2

Özgürlük

2

KSK

1

Siyasi Görüşler

1

Eski İzmir Hatıraları

1

Aşırı Kozmopolitlik

7

Kentsel Dönüşüm ve Betonlaşma

5

Tanıdıklığın Azalması

3

Trafiğin Artışı

2

Kötü Koku

2

AVM’lerin Çoğalması

2

Tramvay

2

Anadolu Cd. Üstündeki Yapılaşma Tanıdıklık

2

Kötü Belediye Hizmetleri

2

Monotonluk

2

Sokak Hayvanlarının Çokluğu

1

Dar Kaldırımlar ve Sokaklar

1

Kapitalizm

1

Sonradan Görmüşlük

1

Bencillik

1

Toplam

98

taya konulan deniz, sahil, Karşıyaka İskele,
Karşıyaka Çarşı gibi ögeler haritalarda da
çizilmiş ve katılımcıların Karşıyaka algısında önemli yer tuttukları bilgisi bilişsel
haritalarla elde edilerek pekiştirilmiştir
(Şekil 5).
4.

Tartışma ve Sonuç

Bir kentin kullanıcılar tarafından benimsenmesi ve kullanılması; kentin okunabilir

34.7

100

ve tanımlanabilir olması ve kişilerin o
mekânda aidiyet, güvenlik, sosyalleşme
gibi temel ihtiyaçlarını giderebilmesini
sağlayan nitelikli kentsel mekânlara sahip
olmasıyla doğru orantılıdır (Lynch, 2018).
Tüm bu parametreler Lynch’in İmgelenebilirlik Teorisi’nde (Imageability Theory)
açıklandığı üzere kimlik, strüktür ve anlam
ögelerine sahip bir kentsel imajla mümkün
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Ögeler
Kenar

Bölge

Yol

Düğüm Noktası

İşaret Ögesi

Frekans (N)

Yüzde (%)

Deniz/Sahil

18

28.3

Ağaç dizisi

8

Konutlar

4

Dükkanlar (Bostanlı)

3

Sahil YürüyüşYolu

5

Tramvay Yolu

3

Girne Caddesi

2

Yalı Caddesi

2

Eshot Sokağı

2

Karşıyaka Çarşı

12

Mavibahçe

5

KY İzban/Minibüs Durakları

4

Atakent Kavşak

1

Balıkçı Barınağı

1

Karşıyaka İskele

9

Karşıyaka İş Bankası

5

Bostanlı İskele

3

D&R Karşıyaka

1

Karşıyaka Çarşı Burger King

1

Beşikçioğlu Camii

1

Bostanlı Bravo Pastanesi

1

Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu

1

Toplam

92

olabilir (2018). Bunlara ek olarak, Mahrebian ve Russell’ın Uzaklaşma-Yakınlaşma Teorisi’nde (Avoidence-Approach Theory)
ifade ettiği gibi bir mekâna dair olumlu
duygular, o mekâna yaklaşma (approach),
bir mekana dair olumsuz duygular ise o
mekândan kaçınma (avoidence) biçiminde
davranışsal tepkilere neden olmaktadır
(1974). Özetlemek gerekirse, kentin benimsenmesi ve kullanılması iyi bir kentsel imaj
ve kente karşı oluşturulan olumlu duygusal
bağlarla mümkün olabilmektedir.
Çalışma kapsamında Karşıyaka’nın çevresel algısı bilişsel ve duygusal boyutlarıyla
birlikte bütünsel olarak elde edilmiştir.
Bu veriler katılımcıların Karşıyaka’yı ne
sıklıkla kullandıklarını, hangi boyutlarıyla
algıladıklarını, Karşıyaka’ya dair duygularının neler olduğunu ortaya koymaktadır.
Katılımcı grubunun çoğunluğu Karşıyaka’da ikamet eden veya çalışan, dolayı-
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7.6

15.2

25

23.9

100

sıyla Karşıyaka’yı aktif olarak kullanan
ve bölgeyi sıklıkla ziyaret eden kişilerden
oluşmaktadır. İlçeye ulaşımın kolay olması
da ayrıca kullanımı arttıran ve yoğun kentsel deneyimi sağlayan önemli bir parametre olarak görülebilir. Ziyaret sebeplerinde
ve ziyaret edilen yerlerde alışveriş teması
ve alışveriş imkânı sunan Mavibahçe, Karşıyaka Çarşısı gibi mekânlar öne çıkmaktadır. Sosyalleşme ve yeme-içme mekanları,
alışveriş aktivitesini izleyen ikinci önemli
ziyaret yerleridir. Bu verilere bakıldığında
Karşıyaka’nın gündelik hayatının oldukça
hareketli olduğu, sıklıkla ziyaret edildiği,
dolayısıyla Karşıyaka’ya ilişkin yakınlaşma (approach) davranışının (Mehrabian ve
Russell, 1974) oluştuğu sonucuna varılabilir.
Yakınlaşma davranışının oluştuğunu ortaya koyan bir diğer veri ise katılımcıların
Karşıyaka ile ilgili olumlu duygularının
olumsuzlara göre daha baskın olmasıdır.

Tablo: 7
Bilişsel haritalarda çizilen ögeler.

Karşıyaka’da Çevresel Algı Araştırması

Katılımcıların bilişsel haritalarda çizdikleri
öğelerle, görüşmelerden elde edilen veriler
karşılaştırıldığında birbiriyle örtüşen
Karşıyaka imgeleriyle karşılaşılmıştır. Bu
anlamda Karşıyaka’nın çevresel algısında
sınır öğeleri olarak deniz, sahil ve sahildeki
ağaçların, bölge olarak konut alanlarının,
yol öğesi olarak Sahil yolunun, düğüm
noktası olarak Karşıyaka Çarşı’nın, işaret
noktası olarak ise Karşıyaka İskelesi’nin
önemli yer tutuğu görülmüştür. Bölge
ve yol bileşenlerinin algıda geri planda
kalması, çalışmanın yaya olarak ve belli
bölgelerde yapılması ve katılımcı sayısının
az olması ile yorumlanabilir.

Şekil: 5
Bilişsel haritalardan elde edilen verilere göre
Karşıyaka’nın imgesel ögeleri.

Karşıyaka algısının duygusal boyutunun
yanı sıra bilişsel boyutu incelenirken katılımcılardan Karşıyaka denince akıllarına
gelenleri sıralamaları istenmiştir. Böylece
Karşıyaka’nın kullanıcıları tarafından hangi yönleriyle öznelleşerek kimlik kazandığı, belleklerinde yer ettiği ve imgeleşerek
anlamlandırıldığı Lynch’in İmgelenebilirlik Teorisi’nde bahsettiği kimlik ve
anlam olguları bağlamında ortaya konmaya
çalışılmıştır. Sahil şeridinin varlığı ve denize yakınlık Karşıyaka’nın tarihsel süreci
boyunca hep önde olan faktörlerden olmuşlardır. Görüşmelerden elde edilen verilere
bakıldığında günümüzde de sahil şeridi ve
denizin kent belleğindeki yerini koruyarak duygusal ve bilişsel açıdan Karşıyaka
kullanıcıları için önemli bir imge değerine
sahip olduğu görülmektedir. Bunun yanı
sıra kullanıcıların belirttiği Karşıyaka
Çarşı, Karşıyaka Spor Klubü, seçkin insan
profili, rahatlık, huzur ve güvenlik gibi
bazı olgular da Karşıyaka’nın kimliğinin
önemli parçaları olarak tanımlanmaktadır.

Özetlemek gerekirse, bu araştırmadan elde
edilen sonuçlara göre Karşıyaka; ticari,
sosyal, kültürel ve rekreatif açılardan
olumlu kentsel deneyimler sunan, çok
yönlü ve hareketli bir kamusal hayatın hüküm sürdüğü, yaklaşılan/ziyaret edilen bir
yerleşim alanı olarak belirmektedir. Çeşitli
ve kolay ulaşım olanakları, alışverişe dair
geniş yelpazede sunduğu imkânlar, zengin
kültürel ajandası ve sosyalleşmeye olanak
veren çok sayıdaki mekânı ile tarihsel süreçte olduğu gibi Karşıyaka bugün de kent
belleğinde önemli yere sahiptir. Karşıyaka
bu araştırmada verimli olarak kullanılan,
benimsenen, aidiyet kurulan, kullanıcıların
kendilerine göre anlamlandırabildiği ve
duygusal bağlar kurabildiği bir kentsel bölge olarak öne çıkmaktadır. Var olan olumsuzlukların çoğunluğunun trafik, ulaşım
seçeneklerinin azaltılması, betonlaşma gibi
fiziksel çevre bileşenleriyle alakalı olduğu
düşünüldüğünde, belediye hizmetlerinin
ve bu konudaki yasal düzenlemelerin daha
kontrollü ve başarılı şekilde yürütülmesinin Karşıyaka kullanıcılarının memnuniyet
düzeyini arttıracağı düşünülmektedir

•
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