Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-2636

Cilt: 16

Sayı: 30
Volume

Number

2020
Temmuz
July

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, tasarım+kuram Dergisi,
tasarım+kuram, Mimar Sinan Fine Arts University-Journal of the Faculty of Architecture
tasarım+kuram Dergisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin yılda iki kez yayınlanan
hakemli yayın organıdır. Dergi, mimarlık, ehir ve bölge planlama, iç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı
disiplinleri ve ilikili disiplinlerdeki bilgi üretimine ve bilginin yayılmasına, akademik-meslekî ortamın gelimesine
katkıda bulunmayı amaçlar.
tasarım+kuram is the journal of the Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty of Architecture, which publishes
refereed articles twice a year. It aims to promote ideas and to contribute to the development of the academicprofessional environment, in disciplines of architecture, city and regional planning, interior design, industrial
design and in other related disciplines.
Fakülte Adına Derginin Sahibi / The Owner of the Journal on Behalf of the Faculty
Prof. Dr. Sema ERGÖNÜL
Mimarlık Fakültesi Dekanı / Dean of the Faculty of Architecture
Yayına Hazırlayan / Editorial Chief
Burcu Selcen COŞKUN
Yayın Sekreteri / Secretarial Editor
Ilgım EROĞLU
YYK Kurul Sekreteri / Secretarial Board
Saadet Tuğçe TEZER
Yayın Kurulu / Editorial Board
(Alfabetik sıra ile / In alphabetic order)

Kaan AŞER
Burcu Selcen COŞKUN
Ilgım EROĞLU
Koray GÜLER
Melek KILINÇ
Taybuğa Aybars MAMALI
Esin SARIMAN ÖZEN
Sinem ÖZGÜR
Özkal ÖZSOY
Sinem SEÇER SİPAHİ
Nuriye Nida ÇELEBİ ŞEKER
Saadet Tuğçe TEZER
Ufuk ULUSAN
Dilvin Hazal AKKAYA USMAN
Seher Demet YÜCEL
Grafik Tasarım / Graphic Design
Sema BIYIKLIO⁄LU

Danışmanlar Kurulu / Board of Advisors
Prof. Dr. Zeynep AYGEN
Prof. Dr. Demet BİNAN
Prof. Dr. İclal DİNÇER
Prof. Dr. Sema ERGÖNÜL
Prof. Dr. İpek FİTÖZ
Prof. Dr. Gülay HASDOĞAN
Prof. Dr. Yegan KAHYA
Prof. Dr. Emel KAYIN
Prof. Dr. Ruen KELEŞ
Prof. Dr. Zeynep KUBAN
Prof. Dr. Gülen ÖZAYDIN
Prof. Dr. Besime ŞEN
Prof. Dr. Ahmet Zeki TURAN
Doç. Dr. Azize Serap TUNÇER
Doç. Dr. Lazaros Elias MAVROMATIDIS
Doç. Dr. Gülen ÇEVİK

Grafik Uygulama / Graphic Application
KARE YAYINCILIK

Yazışma Adresi / Correspondance
tasarım+kuram Dergisi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Meclis-i Mebusan Caddesi No:24, 34427 Fındıklı-İstanbul
Tel.
E-mail
Basım
		
		
		
		

: (+90-212) 243 13 71		
Fax
: (+90-212) 251 75 67
: tasarimkuram@msgsu.edu.tr
Web
: www.tasarimkuram.com
: MSGSÜ Matbaası, Fındıklı-İstanbul/MSGSU Printing Workshop-İstanbul
© 2020 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
ISSN 1302 2636
tasarım+kuram Dergisi, TR Dizin (ULAKBİM) Sosyal Bilimler veritabanı listesine dahildir.

Yazarlar İçin Rehber

Notes for Author

• tasarım+kuram Dergisi'nin yayın alanına giren, yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uyan;
kuramsal, uygulamaya ilişkin ve eleştirel, Türkçe ya da İngilizce kaleme alınmış tüm yazılar, yayın
için değerlendirilmek üzere kabul edilir. Dergiye iletilen yazıların, başka bir yayın organında
daha önce yayınlanmamış olduğu kabul edilir. Gönderilen makalenin aynı anda iki dergide
hakem sürecinde olması, tasarım+kuram Dergisi tarafından uygun görülmez. tasarım+kuram
Dergisi'nde yayınlanacak yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Hakemler tarafından
yayına kabul edilmeyen yazılar yazarlarına iade edilir. Dergide yeralan hiçbir yazı ve/veya görsel
malzeme sahibinin izni olmadan kullanılamaz.

• Articles regarding to the publishing field of tasarım+kuram that are either in Turkish or in English
are accepted to be referred. Submitted articles are considered for publication on the understanding
that they are not under consideration elsewhere. Author(s) of published article(s) have the full
liability. Manuscripts that are not accepted to be published by the referees are returned to the
authors. No manuscript and/or visual material that are published in the journal December
elsewhere be used without prior consent of the owner.

• Ana metnin, özetler, kaynakça ve tablo bilgileri hariç, başlık ve dipnotlar dahil 7000 kelimeyi
aşmaması beklenir. 200'er kelimeyi aşmayacak İngilizce ve Türkçe iki ayrı özet, başlığın hemen
altında ilk sayfada verilir. Özetlerin altına, beş sözcüğü aşmamak koşuluyla yazıya ilişkin
İngilizce ve Türkçe anahtar sözcükler eklenir.

• The original copy(ies) of the article(s), its (their) four attached copies and indented matter, notes
and references should be typed on A4 paper. Furthermore, the text and the documents should
be sent as a soft-copy prepared in Macintosh or PC environment using WORD program. It is
recommended that a copy to be kept by the author(s), in case of a probable problem.

• Görsel malzemeler, grafik ve tablolar, Microsoft Word programında metin içindeki yerlerine
yerleştirilir. Orijinal malzemeler ayrıca, sıraları; yazar adı ve sıra numarası her orijinalin altına
yazılmak koşuluyla metne eklenir. Orijinal görsel malzemelerin en az 300 dpi çözünürlükte,
tif/jpg uzantılı olması gerekmektedir. Görsel malzemelerin en az 300dpi çözünürlükteki tif/jpg
uzantılı dijital versiyonları sisteme ayrıca tek tek yüklenir.

• Authors should also seperately submit a short CV no longer than 40 words, address, telephone,
fax, e-mail. To protect anonymity, only the title should appear on the manuscript. Text and abstract
should not be longer than 7000 words; this includes the title, subtitles and notes, and excludes the
referances and information regarding tables. An abstract, no

Başvuru, daha önce yayınlanmamış veya daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır
(Bildiri olarak sunulmuş olma durumu varsa, buna dair ek açıklamalarınızı editöre notlar
kısmında belirtiniz. Lisansüstü tezlerinden üretilmiş makaleler için tez yürütücüsün bilgilerini
(iletişim, kurum vs.) yine bu bölüme ekleyiniz.

FORMAT

Başvuru dosyası, Microsoft Word belgesi biçiminde olmalıdır.
Metin tek satırlı, 12 fontlu, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (URL adresleri dışında)
ve tüm şekil, resim ve tablolar sonda olmaktansa metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiş
olmalıdır.
Kaynak listesinde, mümkünse, belirtilen kaynağa ait DOI numaralarının verilmesi arzu edilir.
Yazarlara ait olmayan, başka kaynaklarca daha önce yayınlanmış tüm resim, şekil ve tablolar
için yayın hakkına sahip kişilerden izin alınmalıdır. Yayınlanmış görsel belgelerin sahiplerinden
yazılı izin olmaksızın yayınlanabilmeleri için teknik konularda 10, güzel sanat konularında 50
yıllık bir zaman aşımı gereklidir. Uluslararası (telif hakkı) anlaşmalarının ve ulusal telif hakkı ve
basın yasalarının Dergi’de uygulandığının yazarlarca da bilinmesi gerekmektedir.
Başvurularda yazar ve hakem kimlikleri birbirlerine bildirilmemektedir. Bu amaçla sisteme
gönderdiğiniz dosyanın kişisel bilgiler (isim, kurum, üst veri vb.) içermediğinden emin olunuz.

References and Footnotes;
• Identify all references to books and other sources at an appropriate point in the main text by
authors last name, year of publication, and pagination where appropriate, all within paranthesİs
(Tekeli 1992, 23 - 27). If more than one reference to the same author and year, distinguish between
them by use of letters (a, b, ...) attached to year of publication: (Tekeli 1992 a, 30-37) and (Tekeli
1992 b, 47-53). This is valid also for the references.
• Specify subsequent citations of the same source similarly; do not use “ibid”, “op.cit” or “loc.
cit”. If the autor's name is in the text, use only year and pagination of publication in parantheses,
e.g. Tekeli (1992, 29).
• With dual authorship give both names: (İlkin ve Tekeli 1981, 61 -65). For three or more use
“et. al.”, e.g. (Tekeli et. al. 1996, 101-102). Enclose within a single pair of parantheses a series of
references separated by semicolons, e.g. (Ortaylı 1985, 52; Tekeli 1992, 23 - 27).

Yazar(lar), çalışmanın yayınlanmasının kabulünden başlayarak, yazıya ait her hakkı Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne devretmektedir(ler).

• Do not use a footnote for any references in the text; only use a footnote if you do not want to place
a note within the text. List all entries cited in the text, any items used to prepare the manuscript in
a separate headed references section.

BİÇİM

FORMAT

Göndermeler, Dipnotlar ve Kaynakça Kullanımı

References and Footnotes;

Telif Hakkı Konusunda

• Yazı içinde diğer kaynaklara gönderme yapılırken, metnin uygun yerlerine parantez açılarak,
yazarın soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası (Tekeli 1992, 23-27) verilir. Aynı yazarın aynı yıl
içinde yayınlanmış başka bir eserine de gönderme yapılıyorsa, (Tekeli 1992 a, 30 -37) ve (Tekeli
1992 b, 47-53) şeklinde belirtilir. Bu sıralama kaynakça için de geçerlidir.
• Aynı kaynağa birden çok gönderme yapılıyorsa, "a.g.e." ya da "a.g.e." gibi kısaltmalar yerine,
yukarıda belirtilen yöntem tekrarlanır. Eğer yazar adı metin içinde geçiyorsa, yalnızca eserin
yayın yılının ve sayfa numarasının, örneğin "...Tekeli'nin (1992, 29) dediği gibi..." şeklinde
belirtilmesi yeterlidir. Kaynak iki yazar tarafından kaleme alınmışsa her iki yazarın da soyadları
(İlkin ve Tekeli 1981, 61 -65) belirtilir. Yazar sayısının ikiden fazla olması koşulunda, ilk
soyadının ardından "vd." ibaresi (Tekeli vd. 1996, 101-102) kullanılır. Eğer ikiden fazla kaynağa
aynı yerde gönderme yapılıyorsa, yazar adlarının arasına noktalı virgül konularak yazar adlannın
alfabetik sırasına göre (Ortaylı 1985, 52; Tekeli 1992, 23- 27) verilir.
• Metin içinde kaynak göstermek için sayfa altında ayrıca dipnot verilmez; sadece ana metin
içinde yer alması uygun görülmeyen notlar için dipnot kullanılır. Ana metinde ve dipnotlarda
atıfta bulunulan tüm kaynaklar, yazının sonuna eklenecek "Kaynakça" kısmında yer alır. Yazı
içinde atıfta bulunulmamış olan kaynak, "Kaynakça" kısmında yer almaz.
• Eğer eserin orijinalinden faydalanmıyorsa ve aynı eser Türkçe olarak da yayınlanmışsa, eserin
Türkçe adının ve yayın bilgilerinin, kaynakçada parantez içinde ayrıca belirtilmesi beklenir.
Kaynakça olarak APA kaynak verme yöntemi (American Psychological Association)
kullanılmaktadır. Kaynakçanın doğru kullanımına şu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.tk.org.
tr/APA/apa_2.pdf

• Identify all references to books and other sources at an appropriate point in the main text by
authors last name, year of publication, and pagination where appropriate, all within paranthesİs
(Tekeli 1992, 23 - 27). If more than one reference to the same author and year, distinguish between
them by use of letters (a, b, ...) attached to year of publication: (Tekeli 1992 a, 30-37) and (Tekeli
1992 b, 47-53). This is valid also for the references.
• Specify subsequent citations of the same source similarly; do not use “ibid”, “op.cit” or “loc.
cit”. If the autor's name is in the text, use only year and pagination of publication in parantheses,
e.g. Tekeli (1992, 29).
• With dual authorship give both names: (İlkin ve Tekeli 1981, 61 -65). For three or more use
“et. al.”, e.g. (Tekeli et. al. 1996, 101-102). Enclose within a single pair of parantheses a series of
references separated by semicolons, e.g. (Ortaylı 1985, 52; Tekeli 1992, 23 - 27).
• Do not use a footnote for any references in the text; only use a footnote if you do not want to place
a note within the text. List all entries cited in the text, any items used to prepare the manuscript in
a separate headed references section.

• Kitap/Book;

• Derleme Kitap İçindeki Makaleler/Articles in Edited Book;

İlkin, Selim. ve Tekeli, İlhan. 1982. Uygulamaya Geçerken Türkiye'de Devletçiliğin
Oluşumu Ankara: ODTÜ İdari İlimler Fakültesi Yayını, Yayın No. 39.

Hall, Stephan. 1992. The Question of Cultural Identity. Modernity and Its Futures, ed. Hall, S,
Held, D. & McGrew, T., 273-326. Cambridge: The Open University - Polity Press.

Jacobs, Jane. 1996. Edge of Empire: Postcolonialism and the City. London: Routledge.

Keyder, Çağlar. 1998. 1990'larda Türkiye'de Modernleşmenin Doğrultusu. Türkiye'de
Modernleşme ve Ulusal Kimlik, der. Bozdoğan, S. ve Kasaba, R., 29-42. İstanbul:
Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Tekeli, İlhan. 1992 a. Mekân Organizasyonlarına Makro Yaklaşım. Ankara: ODTÜ
Mimarlık Fakültesi Yayını, Yayın No. 28.
Tekeli, İlhan. 1992 b. Belediyecilik Yazıları (1976-1991). İstanbul: IULA-EMME
Yayınları, Kent Basımevi.
Tekeli, İlhan. 1982. Türkiye'de Kentleşme Yazıları. Ankara: Turhan Kitapevi Yayınları.
• Derleme Kitap/Edited Book;

• Periyodik İçindeki Makaleler/Articles in Periodicals;
Dellheim, C. 1987. The Creation of a Company Culture: Cadburys 1861-1931. American
Historical Review 92 (1): 13-44.
• Tezler ve Yayınlanmamış Çalışmalar / Thesis and Unpublished Works;

Bozdoğan, Sibel. ve Kasaba, Reşat. der. 1998. Türkiye'de Modernleşme ve Ulusal Kimlik
İstanbul Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Işık, Oğuz. 1991. The Penetration of Capitalism into Housing Production: Speculative
Housebuilding in Turkey, 1950-1980. Unpublished Ph.D. dissertation, University
College London, Bartlett School of Architecture and Planning.

Horloe, M., Pickvance, C. & Urry, J. ed. 1990. Place, Policy and Politics. London: Unwin
Hyman.

Ünal, Mete. 1973. İstanbul'da Apartmanın Tarihsel Gelişimi ve Konut Sorunu İçindeki Rolü Üzerine
Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, İDGSA, Mimarlık Yüksek Okulu.

ISSN 1302-2636

2020

Temmuz
July
Cilt: 16

Volume

Sayı: 30
Number

İÇİNDEKİLER
CONTENTS
Ayşe Pınar Serin, Meltem Aksoy
Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Dönüşümün Zaman-Mekânda Sınır Algısına
Yansımaları / Reflections of Transformation in Information and
Communication Technologies On Time-Space Border Perception........................................1

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Dergisi

Elif Atıcı, Ayşe Duygu Kaçar
Eskişehir Kent Kültürünün Kent Dokusuna Yansıması: Odunpazarı ve
Batıkent Örnekleri / Reflection of Eskişehir Urban Culture on
Urban Texture: Odunpazarı and Batıkent Cases............................................................ 21
Orkun Aziz Aksoy, Ebru Firidin Özgür
Ekonomik, Siyasi, Toplumsal Çekişme Alanı ve Kamusal Bir Olgu Olarak
(Kamusal) Mekan: “Halk Plajı”ndan “Millet Bahçesi”ne Ataköy Kıyı Alanı /
(Public) Space as Economic, Political and Social Struggle Arena and as
a Public Phenomenon: The Case of Ataköy Coast from “Public Beach”
to “Peoples Garden”..................................................................................................37
Sebile Merve Öztürk, Ahmet Emre Dincer
Karabük’te Bulunan Yurt Binalarının Tasarım İlkeleri Üzerine Bir İnceleme /
An Investigation on the Design Principles of Dormitory Buildings in Karabük.................. 61
Pınar Geçkili Karaman
Kalıcılığın Yıkımı Üzerine: Esneklik ve Aidiyet / About Destruction of Persistence:
Flexibility and Place Attachment............................................................................... 77
Çağla Doğan, Yekta Bakırlıoğlu
Bakım, Onarım ve Yükseltmeyi Destekleyen ve Kullanıcı Katılımını Güçlendiren
Sürdürülebilirlik İçin Tasarım Yaklaşımları / Design for Sustainability
Approaches Enabling Maintenance, Repair and Upgrading and
Empowering User Engagement................................................................................... 96
Seçil Toros
Kullanıcı Merkezli Tasarım ve Konsept Geliştirme: Oyuncak Tasarımı
Vaka Çalışması / User-Centered Design and Concept Development:
The Case Study of Toy Design.................................................................................... 109

Öz
Kuşkusuz çok daha önceleri var olan
oluşumların beslediği Birinci Endüstri
Devrimi ile başlayan etkileşimli toplumsal
süreçler yaşayış ve üretim biçimlerini,
bireysel ve toplumsal ilişkileri
farklılaştırmış, bu farklılaşma ile canlı/cansız
her türden nesne birbiriyle etkileşimli hale
gelmiştir. Bu etkileşimli ortamın
oluşmasında, bilimsel bilginin çoğalması,
birçok durumla baş edebilmek üzere
disiplinlerin sınırlarını gevşeterek işbirliğine
yönelmesi ve elbet teknolojik olanakların
gelişmesi önemli rol oynamıştır. Dördüncü
Endüstri Devrimi olarak da adlandırılan
içinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji
çağında ise disiplinlerarası etkileşimler üst
düzeye taşınmış, bilgi ve uzmanlık
alanlarının katı ve değişmez sınırları
belirsizleşerek iç içe geçmiştir.
Dördüncü Endüstri Devrimi’nin
tanımlayıcılarının başında, bilgi ve iletişim
teknolojilerinin tüm sistemlere dâhil olması,
her alanda fiziksel olanla sanal olanın bir
arada var olması gelmektedir. Mimarlık
disiplini de çok yönlü doğası gereği
toplumsal değişimlerden ve disiplinlerarası
kurgulardan direkt olarak etkilenmekte, bu
etki kuşkusuz mekânın üretimine ve
mekânsal deneyime yansımaktadır. Mekânın
fiziksel anlamını dönüştüren, çoğaltan
bilişim teknolojileri, geçirdikleri toplumsal
süreçlerle birlikte mekâna ait var olan bilgiyi
dönüştürmüş, beraberinde metnin ana
omurgasını oluşturan “sınır” kavramını hem
kavramsal hem de fiziksel anlamda
tartışmaya açmıştır.
Bu çalışmanın öncelikli amacı, sınır ve
etkileşim kavramlarına zamansal olarak
geriye çekilerek, farklı disiplinlerden
beslenen bir çerçeveden çok yönlü
bakabilmektir. Bu hedefle, temel olarak sınır
ve etkileşim kavramları bilgi ve iletişim
teknolojilerinin (ICT / Information and
Comunication Technologies) fiziksel mekân
ve zamanın sınırlarını dönüştürebilme
durumları üzerinden tartışılacaktır.
Abstract
The interactive social processes, that began
with the First Industrial Revolution which
definitely had been fed by earlier formations,
have differentiated the forms of both living
and production, also individual and social
relations. With this differentiation every kind
of living/non-living things have become
interactive to each other. The multiplication
of scientific knowledge, development of
interdisciplinary specialization, cooperation
and technological opportunities played an
important role in constituting of this
interactive enviroment. Interdisciplinary
interactions have been brought to upper
level within the age of information and
technology which is also known as the
Fourth Industrial Revolution, likewise the
rigid and immutable boundaries of the fields
of knowledge and expertise have become
unclear.
The discipline of architecture is also directly
influenced by the social changes and
interdisciplinary constructs due to its
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Giriş
Bilgi ve iletişimin üst düzeyde ve farklı
araçlarla, farklı şekillerde gerçekleşebildiği
içinde yaşadığımız çağın temel dinamiklerinden biri, nesneler/kişiler/topluluklar/
ortamlar arası etkileşimdir. Bu etkileşimi
mümkün kılan araçlar ve teknolojilerin var
olmasının temeli, toplumların yaşayışını,
dünya algısını, günlük pratiklerini kökten
değiştiren küresel ölçekteki toplumsal
olaylara dayanır. İş gücünün makine gücüne ve sonrasında bilgiye dayalı teknolojilere/süreçlere evrilmesi toplumsal açıdan
Endüstri Devrimi ve küreselleşme süreci
ile yakından ilişkilidir. Endüstri Devrimi,
en temelde üretim biçimlerini değiştirirken
aynı zamanda kentlerin yapılaşma biçimini ve kentte yaşayan insan yoğunluğunu,
ulaşım ağlarını, kentsel ve kırsal alanlardaki yaşantıyı da değiştirmiştir. Bu süreçte
gerçekleşen kent ile kırsal arasındaki mesafelerin kısalmasına bağlı kentsel nüfus yoğunluğunun artması, ulaşım imkânlarının
kolaylaşmasına imkân veren teknolojilerin
varlığı ve kitlesel iletişim araçlarının kullanımının yaygınlaşması, insanla ilgili/insana
dair her yaratı ve üretim alanı gibi mimariyi ve mekânı da doğrudan etkilemiştir.

olanın sınırlarının tartışıldığı çok boyutlu
bir olgu olarak çeşitli çalışmalara alan
olmuştur, olmaktadır. Kitle iletişiminin
arttığı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin
kullanıldığı küreselleşmeyle başlayan süreçler göz önüne alındığında; teknolojinin
yalnızca bilişimin alanı olmaktan çıktığı
ve çok katmanlı girift bir yapı kazandığı
görülür. Bilgi ve bilişim teknolojilerinin
kullanımıyla, pozitif bilimler, sosyal bilimler ve toplum bilimleri birbirinin ayrılmaz
bir parçası haline gelmiştir. Herhangi bir
disiplin bir başka alanın yöntemlerini ve
araçlarını kendi düşünme ve üretimi için
kullanmaya başlamıştır. Farklı alanların
birbirini beslediği hatta varlığını mümkün
kıldığı, içinde yaşadığımız bu ortamda mimarlık disiplinin de farklı disiplinlerle geçmişe göre çok daha karmaşık çok katmanlı
etkileşimlerde bulunması kaçınılmazdır.
Çalışmada mekân bu lineer olmayan,
karmaşık etkileşimlerin bir sonucu olarak
ele alınır; mekânın gerek fiziksel gerekse
algısal boyutlarıyla sınırlara ilişkin olduğu
kabulüyle, bilgi ve iletişim teknolojilerinin
zaman-mekânın algılanışını farklılaştırmasını, sınır kavramı üzerinden tartışmaya
açar.

Bilgi ve teknoloji çağı bugüne kadar olan
gelişimi ve gelecek öngörüleriyle, özel
olan ile kamusal olanın, birey ile toplumun, iç ile dışın, durağan olan ile muğlak

Sınırın kavramsal ve fiziksel bir olgu
olarak tartışmaya açılma sürecinin Endüstri Devrimi ile birlikte başladığı görüşü
yaygın olmakla birlikte, sınır kavramına
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ait tartışmalar Antik dönem filozoflarına
kadar götürülmektedir. Endüstri Devrimi
sonrası bu tartışmalar ilk olarak ekonomik
faaliyetler ve üretim ilişkilerinin farklı
coğrafyalarda ve ülkeler arası sürdürülebilir hale gelmesiyle, sonradan ise bilgi
teknolojilerinin gelişmesine paralel sosyoloji, psikoloji, mühendislik, mimarlık, kent
planlama gibi başka alanlara sıçramasıyla
farklı boyutlarıyla tartışmaya açılır. Sınır
kavramının sadece belli tarihsel dönemler
temel alınarak değil; geniş bir zamansal
dilim içinde, farklı disiplinler ve farklı bakış açılarıyla ele alınması, çalışmaya çoklu
ve bütüncül bir bakış açısı kazandırmaktadır. Bu bütüncül ve çoklu bakışla, sınır
kavramının zaman-mekânın algılanışına ve
mekânın üretimine etkileri farklı tarihsel
dönemlerden, farklı disiplinlerden, farklı
toplumsal söylemlerden katkı alınarak
açıklanmaya çalışılmıştır. Teknolojik gelişmelerin zaman-mekânda sınıra etkilerinin
ortaya konmasında tetikleyici bir unsur
olarak görülen ve sınırın fiziksel mekândaki algısının farklılaşmasında belirleyici
olan etkileşimli olma durumu, çalışma
kapsamında fiziksel mekânda gerçekleşen
farklı mekânsal durumlar üzerinden ele
alınmaktadır.
Bu çalışmanın öncelikli amacı, sınır ve etkileşim kavramlarına zamansal olarak geriye çekilerek, farklı disiplinlerden beslenen
bir çerçeveden çok yönlü bakabilmektir.
Bu hedefle, temel olarak sınır ve etkileşim
kavramları bilgi ve iletişim teknolojilerinin fiziksel mekân ve zamanın sınırlarını dönüştürebilme durumları üzerinden
tartışılacaktır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan dönüşüm ve bu dönüşümün
zaman-mekânda sınır algısına olan etkileri,
çalışma kapsamında zaman-mekân algısının toplumsal süreçlere bağlı değişen ve
dönüşen durumları üzerinden, ortaya atılan
söylemler ve kavramların değerlendirilmesiyle ve mekânsal pratiklerde ele alınma
biçimleriyle farklı perspektiflerden ve çok
yönlü olarak tartışılmaktadır. Sınır kavramı
çalışmada farklı anlamlarıyla tarihsel ve
felsefi boyutuyla ele alınmaktadır. Sınırın
barındırdığı bitiş ve farklılaşma, kavramın
zaman-mekân boyutuyla olan ilişkisinin de
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temelini oluşturmaktadır. Sınırın zamana referans veren bu anlamı, çalışmanın
kapsamını oluşturan bilgi ve iletişim
teknolojilerindeki değişimin zaman-mekânın algılanışında yarattığı farklılaşma için
önemli bir mekânsal durum olarak görülmektedir. Zaman-mekân etkileşiminin
fiziksel sınırlara etkisi çalışmada yalnızca
teorik olarak değil, mekânsal pratiklerle
de desteklenerek aktarılmaktadır. Seçilen
mekânsal pratikler, fiziksel mekânda farklı
zaman-mekân durumlarının deneyimine
olanak sağlayan, bunu gerçekleştirirken
farklı teknolojik araçları kullanan ve
bilgiyi dijital olarak mekâna bir veri olarak
yansıtan işlerdir. Kuramsal bilginin, teorik
bilgi ve uygulamalarla ve tarihsel süreçte
yarattığı tartışma ortamına dair düşüncelerle desteklenmeye çalışıldığı çalışmada sosyal bilimler ile pozitif bilimler arasındaki
artan etkileşimi gözlemlemek mümkündür.
Sınır
Sınır kavramı, çok yönlü olarak ele alınabilecek bir kavram olmakla birlikte en geniş
anlamıyla “bir şeyin yayılıp, genişleyebileceği son çizgi” olarak tanımlanabilir.
Sınırlar, coğrafi alanların tanımlanmasında,
yerlerin konumlandırılmasında, politik
anlamda ülkeler arası ilişkilerin belirlenmesinde, bilimsel anlamda değişken bir
büyüklüğün yaklaşabildiği sabit büyüklüklerin ortaya konmasında, felsefi anlamda
varoluşun tanımlanmasında kullanılan çok
yönlü bir olgudur (URL-1).
Sınırlar, uzamsal anlamda barındırdıkları
ayırma, geçiş, konumlandırma gibi özellikleriyle gerilimli ve kritik bölgeleri/eşikleri
tarifler. Sınırların kritik noktalar olması ve
bir şeyi, bir alanı/bölgeyi farklılaştırması,
sınırlara çok yönlü olasılık ve potansiyeller
barındıran dinamik bir arayüz olma özelliği
kazandırır. Herhangi bir sınırın var olabilmesi veya bir sınırdan bahsedilebilmesi
birbiriyle aynı ya da homojen olmayan birden fazla şeyin varlığına bağlıdır. Sınır, bu
özelliğiyle gerek fiziksel gerekse toplumsal
anlamda ötekiyle karşılaşma, etkileşime
geçme noktasıdır.
Sınırlar bitiş ve farklılaşma tanımlar.
Zaman ve uzam boyutuyla sınır kavramı
ele alındığında “son” zamansal anlamda

multifaceted nature. This effect is
undoubtedly echoed on production of space
and experience of space. One of the foremost
depictors of the Fourth Industrial Revolution
is the inclusion of information and
communication Technologies in all systems
and the coexistance of the physical and the
virtual items in every field. These
Technologies, which alter the physical
meaning of space, transformed the existing
knowledge of space with the social processes
they have exposed to and come up for
discussion of the concept of border both
conceptually and physically.
The primary aim of this study is to probe the
concepts of boundary and interaction from a
frame fed from different disciplines in a
multi-faceted way by the time. With this aim,
the concepts of boundary and interactions
will be discussed mainly, through the power
of information and communication
Technologies to transform the boundaries of
physical space and time.
Anahtar Kelimeler: Sınır, etkileşim, bilgi
teknolojileri, iletişim teknolojileri, zaman mekân, muğlaklık
Keywords: Boundary, interaction,
information technologies, communication
technologies, time - space, ambiguousness
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bir bitişi ifade ederken, “sınır” uzamsal
anlamda bir farklılaşma ve bitişi tarifler
(Hançerlioğlu, 1978, s.87).
Her ilişki farklı etkileşimleri beraberinde getirir. Sınırlar, ilişkileri ve ilişkilerle
oluşan etkileşimlerin biçimlerini belirler.
Etkileşim, birbiriyle benzer veya aynı olmayan ortamlar, durumlar, kişiler/topluluklar arasında gerçekleşebilir. Aynı olmama
durumu, etkileşimin gerçekleştiği alanlarda
farklı arayüzlerin oluşmasını sağlar. Virilio, iki ortamın birbiriyle etkileşiminin bir
ara yüzeyde gerçekleştiğinden, bu yüzeyde
olan aktivitelere göre yüzeylerin şekillendiğinden bahseder. Virilio’ya göre her
yüzey, herhangi iki ortamın arayüzüdür.
Bu yüzeyler, birbirleriyle ilişkili ortamların
etkileşimi sonucunda şekillenir. Burada
bahsedilen arayüz “sınırın” ta kendisidir1
(Virilio, 1997, s.362).

1

“Each surface is an interface between two
environments that is ruled by a constant
activity in the form of an exchange
between the two substances placed in
contact with one another.”“Her yüzey,
birbirleriyle temas halinde bulunan iki
madde arasındaki değiş tokuş şeklinde,
sürekli bir faaliyet tarafından yönetilen iki
ortam arasındaki bir arayüzdür.” (Virilio,
1997, s.362).
2 “Apeiron.” İlkçağ Yunan felsefesinde, evrenin
sonlu ya da sınırlı olduğuna inanan Platon,
Aristoteles gibi filozoflar dışında, evrenin
sınırsızlığını savunan Anaksimandros,
Anaksimenes, Ksenophanes, Melissos
ve Demokritos gibi filozoflarda geçen
sınırsızlık düşüncesini ifade eden Yunanca
terim. “Apeiron, ayrıca evrenin kendisinden
meydana geldiği ilk maddeyi, ya da “arke”yi
arayan Milet Okulunda, suyu arke yapan
Thales’i, su gibi nicelik bakımından sınırlı
nitelik bakımından belirli bir maddenin
doğadaki çokluğu açıklamaya yetmeyeceğini
öne sürerek eleştiren Anaksimandros’un
nicelik bakımından sınırsız, nitelik
bakımından belirsiz anlamına gelen
arkhe’sini, ilk maddesini, maddi nedenini
ifade eder” (Cevizci, 1999, s.64).
3 Eğer x sonluysa kendisiyle aynı cinsten
başka bir şeyle sınırlı demektir, yani
kendisiyle aynı sıfatı paylaşan başka bir
şeyle. Ama hiçbir töz başka hiçbir tözle aynı
sıfatı paylaşmaz. Bundan dolayı hiçbir töz
bu şekilde sınırlanamaz, demek ki her töz
sınırsız, sonsuzdur (Spinoza, 2011, s.399).

Sınır kavramı Antik dönemden günümüze felsefe ve düşünce alanının önemli
tartışmaları arasında yer almaktadır.
Pisagorcular’a göre evrenin kurucu ilkeleri
karşıtlıklardır; her şeyin başlangıcında
ikilikler vardır, sınır (peras) ve sınırsız olan
(apeiron) her şeyin başlangıcıdır, dünyanın
evrimleştiği birbirinin karşıtı bu iki ilkedir
(Aster, 1999, s.351). Pisagorcular sınırı kutsal
bir olgu olarak görür ve bu düşünceye göre
‘sınırlanmış şey belli bir şeydir ve nesneler
kendi sınırlarında var olur;’ sınır bir nesne
üzerine konuşup düşünmemizi sağlar ve o
nesne için olumlu olanı belirler. Bu görüşe
göre yalnızca şekil kazanmış şeyler tanımlanabilir. Şekil ise ölçülere, kanun ve sayılara dayanmaktadır ve doğada ölçü, sayı
ve kanunlara göre sınırlandırılmış şeyler
arasında bir uyum (harmonia) vardır (Kranz,
1984, s.127). Pisagorcuların sınırı olumlayan ve evrenin sonlu ve sınırlı olduğunu
savunan söylemlerinin yanı sıra, sınırın bir
şeyin ölümü olduğunu düşünen, evrenin
sınırsız ve sonsuz olduğu görüşünde olan
ve evrenin bu sınırsız olma durumunu
“apeiron”2 terimiyle açıklayan Anaximandros, Anaximenes, Ksenephanes, Melisson
ve Demokritos gibi Antik Yunan filozoflarına da rastlanmaktadır (Kahn, 1994). Antik
dönem Stoacı düşüncesine göre ise sınırlar
mekânsal değil eylemseldir: bir şeyin sı-

nırları onun eylemlerinin sınırıdır, şeklinin
sınırları değildir (Deleuze, 2000). Kant’a göre
sınır, bilinmeyene karşı bilmeyi sınırlayan
bir olgudur. Kant’ın bu görüşüne göre biz
ancak olayları/fenomenleri yani somut olan
şeyleri bilebiliriz. Numenleri (noumenon),
yani “şeylerin gerçek özünü, görünmeyeni”
bilemeyiz. Dolayısıyla bilgimiz bu sınırda
durur ve ötesine geçemez. Kant’ın bu düşüncesi bilgiyi sınırlar ama aynı zamanda
bu sınırın ötesinde bir şeyin bulunduğunu
da gösterir (Kant, 1781, çev. 2006). Hegel ise
sınırın bilincine varmamız için o sınırın
ilerisinde/arkasında ne olduğunu bilmemiz
gerektiği görüşüyle Kant’a karşı çıkar. Bu
yaklaşıma göre bir çizginin bitimini bilmek
o çizginin ötesinde var olan şeyin bilincinde olmamız sayesinde gerçekleşir. Sınırın
ötesindeki şeyin bilincine varıldığı noktada
sınırın ötesine geçilir, bahsedilen sınır artık
gerçek değildir (Hegel, 2004). Spinoza ise
sınırlanmış bir şeyin tanımlanmış bir olgu,
sınırsızlığın ise tanımlanamayan, öncesiz
ve sonrasız bir şey olduğundan bahseder.
Spinoza’ya göre sonsuz olanın sınırları
yoktur. Spinoza’nın “töz” olarak açıkladığı
sonsuz ve sınırsız olan şey yaratılmamış
olandır, Tanrı’dır. Bu yüzden sadece
düşünülebilir ve bir imgesi oluşturulabilir.3
Alman varoluşçu düşünür Karl Jaspers sınır kavramını açıklarken sınır-durumlardan
bahseder. Sınır kavramını psikolojik boyutuyla ele alan Jaspers’a göre insan, varoluşunu kendi sınır-durumlarıyla karşılaşma
anında algılar ve var olmak tüm bu sınır
durumlarla yaşamak veya çarpışmaktır (Jaspers, 1981, s.37). Peter Marcuse ise sınırları
toplumsal boyutta ele alır. Bu toplumcu
yaklaşıma göre tüm sınırlar, kişi ve aktiviteler arasındaki toplum içi ya da toplumlar
arası veya kişi ve gruplar arası bölünmeleri
önerir. Marcuse’a göre her şeyin sınırları
vardır ve hayat onun kapsadığı mekânlar
ile sınırlandırılmıştır (Marcuse, 1999).
Kısıtlı sayıda olmakla birlikte yukarıda
sıralanan, çok farklı zamansal kesitlere
ait yorum ve tanımlamalar, sınırın farklı
çerçevelerden ürettiği soyut-somut yaklaşımların çeşitliliğini görmek açısından
önemlidir. Bu çalışma ise çerçevesini
zaman-mekânın kavranışında sınırın dönüSayı 30, Temmuz 2020
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şümüne yerleştirir. Zaman ve mekânın ve
sınırlarının kavranışına ait radikal değişimleri küreselleşme ve küreselleşmenin
en önemli üreticilerinden bilgi ve iletişim
teknolojileri üzerinden okumayı dener.
Zaman-Mekân Bağlamında Sınırı
Dönüştüren Süreç ve Söylemler
Toplumsal ilişkilerin farklılaşması, üretim
biçimlerinin değişimi ve buna bağlı olarak
gerçekleşen tüm dönüşümler, Endüstri
Devrimi ile başlamakta; sonrasında
gerçekleşen küreselleşme süreciyle bütün
yerkürede her türlü toplumsal ilişkiye etki
eder hale gelmektedir. Küreselleşme olgusu çok yönlü bir kavram olduğu için doğası
gereği farklı alanlara, farklı şekillerde ve
farklı zaman dilimlerinde dâhil olmuştur.
Küreselleşmenin kelime anlamından da
gelen tüm yerküreyi içine alan yapısı, kavramla ilgili farklı görüşleri ortaya çıkarmış,
böylelikle kavram disiplinlerarası farklı
söylemlerle ele alınmıştır.
Çalışmanın bu bölümü mekânsal anlamda
zaman-mekân ilişkisinde meydana gelen
dönüşümü ve bu dönüşümün mekânsal
sınırlara olan etkisini küreselleşme sürecinden başlatır ve kavramın gerek mimarlık
alanında gerekse diğer toplumsal alanlarda
hangi söylemlerle, kavramlarla ilişkili
olduğunu tartışmayı hedefler.
Küreselleşme lineer bir süreç olmadığı
gibi, etkisi de tek bir alan ile sınırlı değildir; kültürel, teknolojik, çevresel, ekonomik, askeri ve politik birçok alanı içeren
çok boyutlu bir fenomendir.
Küreselleşmenin çok boyutlu yapısı, küreselleşmenin başlangıcı ve tarihsel süreci
konusunda da farklı görüşlerin var olması
sonucunu doğurmuştur. Waters küreselleşmenin birçok boyutunun geçmişinin 400
yıl öncesine dayandığını ve bugün de devam ettiğini fakat kavramın daha çok alana
yayılmasından dolayı karmaşık bir hal
aldığını ve dağınıklaştığını savunur. Bu konudaki bir diğer görüş ise küreselleşmenin
esas olarak 30-40 yıllık bir geçmişe sahip
olduğudur. Bu görüşe göre küreselleşme
Sovyetler Birliği’nin dağılması, 1960’lar
itibariyle uzaya 200’den fazla uydunun
yerleştirilmesiyle başlar ve enformasyon
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devrimiyle farklı teorisyenlerin görüşlerine
göre farklı isimler alır (Moghaddam ve Rahman,
2012).
Toledo’ya (2014) göre ise küreselleşme
fenomeni, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra özellikle psikoloji, antropoloji,
felsefe, ekonomi, siyaset bilimi ve iletişim
alanlarında çok daha önem kazanmıştır.
Baylis, Owens ve Smith’e (2017) göre
bilimsel bir düşünce olarak küreselleşme
kavramı 1960’larda başlar ve bugüne kadar
kavramın, farklı boyutlarını öne çıkaran,
beş kullanımından bahseder: birincisi uluslararasılaşma, ikincisi liberalleşme, ekonomik entegrasyon, üçüncüsü kültürel entegrasyon, dördüncüsü batılılaşma, beşincisi
sınırların bozulması, coğrafi sınırların daha
önceki önemlerini kaybetmiş olmasıdır.
David Harvey (1997) ise küreselleşmenin
post-modern dünya düzeni bağlamında
zaman ve mekân algısı üzerindeki etkisine
odaklanır.
Küreselleşmenin mekâna olan etkileri ve
mekânın tanımlanmasında yarattığı farklılıklar göz önüne alındığında, içinde yaşadığımız dönemde, mekândan bağımsızlaşma,
fiziksel sınırların ve uzaklıkların teknolojik
araçlarla aşılmasıyla gerçekleşen sınırlar
ötesi faaliyetler, fiziksel ve/veya dijital
mekânlara yayılım gibi durumlar küreselleşme tanımına dâhil edilmiştir. Tüm bu
ilişkiler bilgi ve iletişim teknolojilerine etkin bir şekilde bağımlıdır. Bilgi ve iletişim
teknolojileri yerleri sınırlardan, zamandan
bağımsız hale getirmiştir. Sınırlar ötesi ilişkiler, akışkan mekânlar, sosyal ağlar dünya
ile ilişkimiz dâhil her şeyi değiştirmiştir
(Castells, 2001). Bilgi, ağlar kanalıyla, 1866
yılında kablolar yoluyla işlerlik kazanan
telgraftan, telefon bağlantılarına, internet
kanalıyla kurulan iletişime büyük bir hızla
katlanarak artmıştır.
Günümüzde bilgiye dayalı küreselleşme
çok daha hızlı, daha ucuz ve büyük ölçüde
ağlar üzerinden gerçekleşmektedir. Küreselleşmenin geldiği bu son noktada medya,
küresel bağımsızlık ve bilgi toplumunun
küreselleşmesi konularında önemli bir rol
oynar. Bilgi toplumu, IBM Grubu Gelişim Vakfı’nın (IBM Community Development
Foundation) 1997 raporuna göre çok sayıda
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bireyin günlük hayatında bilgi yoğunluğunun yüksek seviyede oluşu ile karakterize
edilmektedir. Bilgi yoğunluğu, birbiriyle
uyumlu, iletişim halinde olan teknolojilerin
kullanımı yoluyla ve mesafeden tamamen
bağımsızlaşmış olarak farklı konumlar
arasında dijital verinin transfer edilmesi,
alınması veya değiş tokuş yapılması ile
tanımlanmaktadır (URL-2).

Şekil: 1
Etkileşimli-teknolojilere etki eden süreçler.

Peter Drucker (1993) Kapitalist Ötesi
Toplum (Post-Capitalist Society) kitabında
bilgi toplumunun gelişiminden bahseder.
Çalışmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin tüm alanlara dâhil oluşunun pazarı,
endüstriyi, iş alanlarını, ürün ve servis
geliştirmeyi nasıl etkileyeceğine vurgu
yapar. Benzer şekilde Daniel Bell (1976)
sanayi sonrası toplumun temelde bilgiye
dayandığını, yeni üretim ve sosyal ilişki
formlarının veri yönetimi ile mümkün
olacağını belirtir. Masuda ise (1990) bilgi ve
iletişim teknolojilerinin ve bilginin üretken
bir şekilde kullanımı yoluyla ortaya çıkan
yeni bir medeniyetin gelişi fikrini destekler. Alvin Toffler (1980), bilgi toplumunu
teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak
görür. Marshall McLuhan, ise elektronik
iletişim araçlarının egemen olduğu küresel
köy (global village) teorisinin hakim olduğu
dönemi “bilgi çağı” olarak nitelendirir
(McLuhan, 1964, çev. 1994). Endüstri Devriminin hizmete ve işgücüne dayalı üretim
biçimleri yerini bilgiye ve teknolojik
gelişmelere bırakmış, toplum yapılanması,
üretim faaliyetleri, küresel ilişkiler bilgiye
ve teknolojiye dayalı araçlarla sağlanmaya
başlanmıştır. Küresel anlamda birbirleriyle
etkileşime giren toplumlar arasında iletişim
ve haberleşme ağları oluşmuş, bilgisayar
teknolojilerinin gelişimi ve internetin
yaygın kullanımıyla toplumlar bilgi toplumundan ağ-toplumuna geçiş yapmışlardır
(Şekil 1).

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin küreselleşme üzerindeki etkisini vurgulayan
siyaset yorumcusu Thomas Loren Friedman (2006) küreselleşme sürecinin bir
sonucu olarak dünyanın coğrafi olarak
algılanışının değişimini “dünyanın düzleşmesi” (flattening of the World) olarak tarifler.
Friedman’ın bu önermesine göre küresel
ölçekte hiyerarşik yapılanmalar ağ teknolojileri ile birlikte yatayda çalışan yapılara
dönüşmüş, dünya yuvarlak olmaktan
çıkarak düzleşmiştir. Bilgi ve iletişim
teknolojilerinin küreselleşme üzerindeki
etkisine dayanarak, Friedman küreselleşmeyi ağ kavramı üzerinden üç döneme
ayırır. Küreselleşmenin ilk aşaması olan
“küreselleşme 1.0” gücünü ülkelerden ve
kas gücünden alır. Küreselleşmenin ikinci
aşaması olan ve 1800’lü yıllardan başlayarak 2000 yılına kadar süren “küreselleşme
2.0” gücünü çok uluslu şirketlerden alır.
Bu dönemin ilk yarısında küreselleşmeyi
etkileyen önemli dinamikler Birinci Endüstri Devrimi ile birlikte buhar gücünün
kullanılmaya başlaması ve demiryolları ile
ulaşım maliyetlerinin azalması olmuştur.
İkinci yarısında ise, küresel ölçekte etkileşimi ve entegrasyonu sağlayan önemli
dinamikler, telgraf, telefon, kişisel bilgisayarların kullanılmaya başlanması, uydu
teknolojilerinin gelişimi ve internetin ilk
versiyonlarının yaygınlaşmasıdır. Friedman’ın sınıflandırmasında 2000 yılından
günümüze kadar olan süreç “küreselleşme 3.0” olarak tariflenir. Bu çağın itici
gücü bireyin kendisinin küreselleşebilme
deneyimidir. Bu dönemde gelişen internet
teknolojileri ile fiber kablolar dünyanın
her noktasını çevrelemiş ve dünyanın her
noktası bir ekrana yansıyabilecek duruma
gelmiştir. Sanal toplantılar, video-konferanslar ve gerçek zamanlı gerçekleşen
iletişim kurabilme imkânları farklı coğrafyaları aynı düz yüzey üzerinde bir araya
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getirebilmektedir. Friedman’a (2006) göre
teknolojik olanaklar sayesinde daha önce
görülmemiş bir şekilde daha fazla insan,
farklı şekillerde, dünyanın farklı köşelerinden gerçek zamanlı olarak bu sürece ve
deneyime katılabilmektedir.
Görüldüğü gibi, bilgi toplumunun küreselleşme sürecinde, medya, bilgi ve iletişim
teknolojilerindeki gelişmeler, bireylerin ve
toplulukların hayatı deneyimleme tarzlarında, zamanı ve mekânı algılama şekillerinde ve gündelik hayat pratiklerinde çok
farklı potansiyeller/olasılıklar üretmiştir.
Gündelik hayata, sosyal ilişkilere, üretim
sistemlerine, iletişim şekillerine bilgi ve
bilgisayar teknolojilerinin dâhil olmasıyla
birlikte zamanın ve mekânın algılanma
biçimi de köklü değişimlere uğramıştır. Farklı coğrafyalar arasındaki saat ve
uzaklık engelinin kalkması, iletişimin
farklı mekânsal ve zamansal platformlara
taşınması hem coğrafi sınırları hem de
zaman-mekân ilişkisinin sorgulanması gerekliliğini beraberinde getirmiştir.
Virilio önceden zihinsel ve analojik olarak
ilerletilen bilgi üretme ve düşünme süreçlerinin günümüzde araçsal ve sayısal olarak
yürütüldüğünü böylelikle sibernetik bir bilgi türünün ortaya çıktığını öne sürer (Virilio,
2003, s.7). Bilgi üretim biçimleri ve kullanılan araçlardaki bu farklılaşmanın sebebi,
teknolojik gelişmelerle birlikte klasik bilim
anlayışının farklılaşarak teknoloji odaklı
teknobilim (technoscience) haline gelmesi-
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dir. Modern çağın iletişim ve teknolojik
araçlarının her alanda kullanımıyla birlikte
yaratılan elektronik atmosferle “mekânın
ve coğrafyanın sonu”4 nun başladığını
söyleyen Virilio’nun bu düşüncesine göre
dünyasal zamanın anındalığı ile mesafeler
ve coğrafi aralıkların gerçekliği ortadan
kalkmış, Dünya, Pascal’ın deyişiyle “merkezi her yerde, çevresi hiçbir yerde” olan
bir meta-kente dönüşmüştür (Virilio, 2003,
s.16) (Şekil 2).

Şekil: 2
Zaman-uzam bağlamında sınırı dönüştüren
süreçler/kavramlar/söylemler

Zaman ve mekân ilişkisinin farklılaşma
durumunu toplumsal süreçler ve teknolojik gelişmelerle birlikte ele alan kuramsal
çalışma ve söylemlerde bu farklılaşma,
mekânın fiziksel durumu, bilişsel olarak
algılanışı ve zaman kavramının mekân
içerisinde nasıl hissedildiği ile ilgilidir.
Coğrafyacı ve sosyal kuramcı David
Harvey (1989) zaman ve mekân deneyimimizdeki radikal değişimleri küreselleşme
ve onu mümkün kılan bilgi ve iletişim
teknolojileri ile ilişkilendiren teorisyenlerin başında gelir. Harvey, modernite ile
birlikte farklılaşan yaşamsal deneyimlerin
bireysel ve toplumsal boyutlarda meydana
getirdiği dönüşümlerin hızını ve etkilerini
The Condition Of Postmodernity (Postmodernliğin Durumu) adlı kitabında Marshall
Berman’ın önermesiyle şöyle açıklar:
“Bugün dünyanın her yanında insanların
paylaştığı bir yaşamsal deneyim tarzı
-mekân ve zamanın yaşanışı, benliğin ve

4 “We are not seeing an ‘end of history’,
but we are seeing an end of geography.
Whereas, until the transport revolution
of the nineteenth century, the old time
intervals produced an auspicious distancing
between the various societies, in the age
of the current transmission revolution,
the ceaseless feedback of human activities
is generating the invisible threat of
an accident befalling this generalized
interactivity - an accident of which the
stock market crash might be a symptom.”
Virilio, 1995, pp.9
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5 “After three years of explosion, by means of
fragmentary and mechanical Technologies,
the Western World is imploding. During
the mechanical ages we had extended our
bodies in space. Today, after more than
a century of electronic technology, we
have extended our central nervous system
itself in a global embrace, abolishing both
space and time as far as our planet is
concerned.” Harvey, D. (1990). The condition
of postmodernity: An enquiry into the
conditions of cultural change, pp:293.

başkalarının yaşanışı, hayatın olanaklarının ve tehlikelerinin yaşanışı- vardır. Bu
deneyimin toplamına “modernite” adını
vereceğim. Modern olmak, kendimizi, bize
serüven, iktidar, haz, ilerleme ve bunların
yanı sıra kendimizin ve dünyanın dönüşümünü vaat eden, ama aynı zamanda,
sahip olduğumuz, bildiğimiz, olduğumuz
her şeyi imha etme tehdidini taşıyan bir
ortamda bulmamız demektir. Modern
ortamlar ve deneyimler, her tür coğrafi ve
etnik sınırları, sınıf ve ulus sınırlarını, din
ve ideoloji sınırlarını boylamasına keser.
Bu anlamda, modernitenin bütün insanlığı
birleştirdiği söylenebilir. Ama bu birlik
paradoksal bir birliktir, uyumsuzluğun bir
birliği; hepimizi dur durak bilmeyen bir
çözülme ve yenilenme, mücadele ve çelişki, ikirciklilik ve ıstırap girdabına akıtır.
Modern olmak, Marx’ın ifadesiyle, “katı
olan her şeyin buharlaştığı” bir evrenin
parçası olmaktır.” (Harvey, 1997, s.23-24; Berman, 1982, s.15).
Harvey, sermayeye dayalı gücün etkili
akışı ile sınırların şeffaflaşarak dünyanın
tek bir mekân olarak algılanmaya başlandığı küreselleşme süreciyle birlikte, zamanın
ve mekânın algılanışında meydana gelen
köklü değişimleri, zaman-mekân sıkışması
(time–space compression) kavramıyla açıklar.
Harvey zaman mekân sıkışması kavramını,
ekonomik aktivitelerde oluşan ivmelenmenin mekânsal bariyerleri ve mesafeleri
yok etmesini ifade etmek için kullanmıştır.
Harvey’e (1989, çev. 1997) göre küreselleşme
süreci ve artan üretim ilişkileri ile birlikte
gerçekleşen toplumsal ilerleme, “mekânın
fethini, bütün mekânsal engellerin yıkılmasını ve mekânın zaman aracılığıyla yok
edilmesini gerçekleştirecektir”.
Harvey zaman mekân sıkışmasının gerçekleşme sürecini McLuhan’ın küresel köy
teorisine dayandırarak söyle açıklamıştır:
“Üç bin yıl boyunca parça bölük mekanik teknolojilerin kullanımı temelinde
dışa doğru patlama yaşadıktan sonra,
batı dünyası içe doğru patlıyor. Mekanik
çağlarda vücutlarımızı mekânda yaymıştık.
Bugün, elektronik teknolojinin uygulamaya konuluşundan bir yüzyıl sonra, merkezi
sinir sistemimizin kendisini bütün küreyi

kucaklayacak biçimde yaymış, gezegenimiz ölçeğinde mekânı ve zamanı ortadan
kaldırmış bulunuyoruz.”5 (Harvey, 1997,
s.327).
Kanada’lı iletişim uzmanı Marshall McLuhan 1960’lı yıllarda öne attığı küresel
köy teorisinde, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin dünyayı algılama
ve yorumlama biçimimizi değiştirmesini
iletişim ve medyadaki dönüşümle birlikte
ele alır. McLuhan’ın küresel köy teoreminde geleceğin şehirleri fiziksel olarak
inşa edilmiş binalar ve gayrimenkullerden
değil, bilgiyle dolu elektronik bilgi metropollerinden oluşacaktır (McLuhan, 2012, s.72).
McLuhan dijital teknolojilerin toplumun
her alanına etki etmesiyle birlikte yeni bir
“aynı andalık” ve “her yerde” olma deneyimi yaşandığını, bu deneyimle birlikte “zamanın” durup “mekânın” ise yok olduğunu
savunur. Kitle iletişim araçlarının gelişimi
ve elektronik medya ile birlikte, dünyayı
algılamanın kolektif olarak gerçekleşme
durumuna geri dönülmüştür. McLuhan küresel köy kuramını işte bu kolektif düşünce
biçimi üzerine oturtur. Elektronik medya
insanlığı yeniden birleştirmiş, telgraf ve
radyonun kullanılmaya başlanmasıyla tüm
dünya mekânsal olarak büzüşerek küçülmüştür (Mcluhan, 2012, s.63).
McLuhan 1967 yılında yayınladığı “The
Medium is the Massage: An Inventory
of Effects” (Medya Mesajı, Medya Masajıdır:
Mcluhan’ın İzinde Medyayı Anlama Kılavuzu) adlı
kitabında, elektronik medya aracılığıyla
yaratılan dünyada ekonomik, kültürel ve
toplumsal gerilimlerin yoğun olarak yaşandığından bu gerilimlerle yeni ortamların
ve mekânsal biçimlerin ortaya çıktığından
bahseder. İnternet ve bilgisayar teknolojileri sayesinde kesintisiz, eş zamanlı ve
mesafeden bağımsız olarak gerçekleşen
etkinliklerle fiziksel mekân birincil önemini yitirmektedir (Mcluhan, 2012, s.16). Bu
bağlamda McLuhan’a göre teknolojik ortamlar, insanları içinde barındıran edilgen
şeyler değil, gerek insanları gerek başka
teknolojileri yeniden biçimlendiren etkin
süreçlerdir. Elektronik medyanın kapsayıcı
özelliği günümüz kitle-kültürünün de bir
özelliği olarak her alanda etkin olabilmeye
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olanak sağlamıştır. Böylelikle, mekânın olmadığı, zamanın ise durduğu, her şeyin eş
zamanlı olarak her yerde gerçekleşebildiği
bir toplumsal ortam varolmuştur. McLuhan’ın (2014) küresel köy olarak tanımladığı
bu dünyada her yer meydandır ve her şey
kendi meydanındadır.
Medya, bilgi ve iletişim teknolojileri
aracılığıyla kurulan yeni mekânı, sınırların
yer almadığı, güçlü bir etkileşim ortamına
dayalı küresel bilgi uzamı olarak gören
Manuel Castells (1996) bu mekânı bilgi
otobanları ve elektronik bilgi merkezleri
olarak ifade eder. Alvin Toffler ise 1980
yılında yayınladığı “The Third Wave”
(Üçüncü Dalga) adlı kitabında içinde yaşadığımız teknoloji ve bilgiyle çevrilmiş
toplumsal ortamı küreselleşmenin üçüncü
kuşağı olarak görür ve bilgisayar ve telekomünikasyonun yeni bir yaşam tarzı, yeni
bir aile tipi önerdiğini savunur. Toffler’a
göre bunun karşılığı bilgisayarlar aracılığıyla kurulan elektronik-köşklerdir ve sanal mekânda yaratılan siber-kent günümüz
agorasıdır (Toffler, 1980, çev. 2008).
İspanyol sosyolog Manuel Castells (1996,
çev. 2003) ise zaman-mekân boyutunda yaşanan dönüşümü, ilk olarak The Information Age: Economy, Society and Culture
(Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür)

isimli eserinin birinci cildi olan “The Rise
of the Network Society” (Ağ Toplumun Yükselişi) adlı kitabında ele aldığı ağ toplumu
(network-society) kavramı ile açıklar. İletişim,
yönetim, ekonomi gibi amaçlarla örgütlenen bu küresel bilgi ve ilişkiler sistemi, ağ
toplumunun var olduğu farklı alanları ifade
eder. Ağ toplumunda bilgi ve teknoloji her
tarafımızı sarmalamış, eylemler, mekânlar
ilişkiler bu küresel ağın birer parçası haline
gelmiştir. Ağ toplumunun ortaya çıkmasıyla birlikte, teknoloji ve toplum, bünyesindeki sınırları bozarak dijital kültürle
bütünleşmiş ve gündelik toplumsal hayatta
dijital kültürün mekanizmaları kullanılır
hale gelmiştir (Castells, 1996, çev. 2003).
Castells’e göre bu küresel ağ, mesafeleri
ve sınırları ortadan kaldırır, toplumları ve
toplulukları birbirine yaklaştırır hatta iç
içe geçirir, yeni bilgi otobanları oluşturur
ve herkesin elektronik bilgi merkezlerine
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ulaşmasını sağlar. Castells’in ağ toplumunun en belirgin karakteristik özellikleri
zaman ve mekânın algılanışında ortaya
çıkar. Castells ağ toplumlarında zaman
dışı zaman (timeless-time) ve akışlar uzamı (space-of-flows) adını verdiği iki farklı
zaman-mekân ifadesi kullanır. Castells,
zaman kavramının genişletilebilen hatta
yok sayılabilen özelliğinden ve mekânın
coğrafi sınırlardan ve uzaklıklardan arındırılarak teknolojik imkânlarla aşıldığından
bahseder6 (Castells, 1996, çev. 2003, s.615).
Akışlar-uzamı, sadece elektronik ve telekomünikasyon devreleri değil aynı zamanda
tek bir ortak, eş zamanlı toplumsal pratik
çevresinde bu elektronik devreler ve onları
destekleyen sistemler üzerinden birbirine
bağlanan bir mekânlar ağıdır. Mekânsal
örgütlenmenin akışlar uzamında toplumla
ve toplumsal ilişkilerle olan anlamlı ilişkisi
bulanıklaşmıştır. Castells, postmoderniteyi
akışlar uzamının mimarisi olarak görür ve
akışlar uzamının varlığı ve tanımlanmasıyla birlikte bulanıklaşan toplum ve mimari
arasındaki ilişkinin yeniden tanımlanması
gerektiğini savunur (Castells, 2003, s.556557). İnsanlar hala fiziksel mekânlarda var
olmaya devam etmektedir. Fakat insanlar arasındaki etkileşimi sağlayan ağlar,
toplumları akışlar uzamı etrafında örgütlemektedir. Bu durum fiziksel anlamda var
olan mekânların anlamının sorgulanmasına, fiziksel olanla olmayan arasındaki
sınırların bulanıklaşmasına yol açmaktadır.
Dijital Teknolojilerle Oluşan Yeni
Mekânsal Kurgular ve Sınır
“İnsan, mekânlar arası tanımlı bir sınır
oluşturur ama sonra onları yeniden bağlamak, bir mekândan ilişkili bir diğerine geçmek ister”7 (Simmel, 1994; Boettger, 2014 s.10).
Mekân ve zamanda “sınır” kavramı,
mimarlık disiplini içinde de, kuşkusuz
varolduğu zamandan bugüne değin, çok
farklı söylemlerde yerini bulmuştur. Sınır
kavramını durağan bir olgu olarak ele alan
yaklaşımlarda sınırlar aynı zamanda mahremiyet derecesini de belirleyen fiziksel
engellerdir. Davranış ve deneyim odaklı
sınır durumlarda ise esneklik ön plandadır
ve zihinsel etkileşim söz konusudur. Mekânı deneyimleyen kullanıcının bedeni ve

6 “Zamansız zaman, akışlar uzamına aittir;
dünya çapında birçok mekânda ise çeşitli
kesimlerden oluşan toplumumuzu maddi
olarak yapılandıran ve yapıbozuma
uğratan zaman disiplini, biyolojik zaman ve
toplumsal olarak belirlenmiş sıralanmalar
geçerlidir. Uzam, toplumumuzda zamanı
şekillendirir, böylece tarihsel bir eğilimi
tersine çevirir: Akışlar zamansız zamanı
tetikler, mekânlar ise zamana bağlıdır.”
Castells, M. (2003). Enformasyon, Toplum ve
Kültür: Ağ Toplumun Yükselişi Enformasyon
Çağı, (Çev. Ebru Kılıç), İstanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları, s.615.
7 “Only man has the faculty to connect and
separate what is found in nature, and to
do so in the distinctive manner that one is
always the presupposition of the other”…
“In his article “Brücke und Tür” (Bridge and
Door), Georg Simmel writes of the human
ability to separate spaces—that is, to
establish a boundary between them—and
the need to then connect them again.”
Boettger, T. (2014 pp.10).
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hareketiyle şekillenen mekânsal deneyim,
sınır kavramının “an’a özgü” ve “sürekli
olarak yeniden” tariflenmesini sağlar. Bu
tür zihinsel etkileşimler ile durağanlığını
kaybeden ve esnek hale gelen mekânsal
sınırların tariflenmesinde belirsizlik, aradalık, muğlaklık, bulanıklık gibi kavramlar
öne çıkar. Bergson’a göre imgesel yaşamın olabilmesi için insanda muğlak bir
faaliyetin varlığı gereklidir (Bergson, 2007, s.
124). Belirsizlik, aradalık, muğlaklık, bulanıklık gibi kavramlar kuantum fiziği ile
ilgili çalışmalarla birlikte ön plana çıkmış
ve farklı alanların çalışma alanlarına dâhil
olmuş kavramlardır. Klasik fizik, tüm
karmaşık şeyleri basit unsurlar olarak ve
mutlak değişmez kurallar çerçevesinde ele
alırken, kuantum fiziği basit bileşenlerin
bir arada kullanımında ortaya çıkan yeni
durumlar ve ihtimaller üzerinde şekillenir.
Bu bağlamda Abraham Moles (2012), “Belirsizin Bilimleri: İnsan Bilimleri İçin Yeni
Bir Epistemoloji” (Les Sciences de I’Imprecis)
adlı kitabında bilimin gelişme sürecinin
olabildiğince açık seçik ölçütlere bağlı bir
terminolojiye doğru gitmekte olduğundan
ancak bilimsel yenilikler için zihnin bütünleştirmesi bir bakıma düzenlemesi/yerleştirmesi gereken belirsiz kavramlarla iç içe
olması gerektiğinden bahseder. Moles’e
göre muğlak kavramların çatışmalı bir öz
taşıyan düşüncesinin mekaniğinde yenilik
üretici olma potansiyeli bulunmasına şaşırmamalıdır; çünkü aşırı bir kesinlik tutkusu,
yeniliği, herhangi bir yöntem eksikliğinden
daha fazla kısırlaştırır; dünyayı yenilikçi
bir imaja kavuşturmak ve bilimsel bilginin gelişmesi için muğlak ve belirsiz olan
şeylerin arayışı önemlidir.
Bernard Tschumi, sınır kavramını açıklarken ikili bir durumdan bahseder. Tschumi,
sınırı fiziksel ve sanal mekân üzerinden iki
yönlü olarak ele alır. Mimarlık disiplinin
fiziksel anlamıyla ele alındığında sınırlara ve sınırların inşasına ilişkin olduğunu
savunan Tschumi’ye göre sınırlar ihlalin
bulunduğu yerlerdir. Sınırlar kısıtlama ve
zorunluluklarla var olan ama içerisinde
ihlal edilme potansiyeli barındıran kritik
alanlardır. Tschumi’nin sınır kavramını
ele aldığı ikili durumun ilki fiziksel olan

durumdur. Mimarlık kapalı alanlar ve
çoğunlukla kapalı mekânlar oluşturmaya
ilişkindir yani sınırlar inşa etmeye ilişkindir ve her sınır ihlal edilme eğilimindedir.
İlhal edilen yer ise, sınırın bulunduğu
yerdir. İkinci ise sanal mekân kavramının
ortaya çıkmasıyla sınırın bir sorgulama
biçimine ve belirsizlik durumuna evrilmesidir. Disiplin ve inşa etme eylemi olarak
kesinliklere ve netliklere dayanan mimarlık disiplininin toplumsal dönüşümlerle
birlikte bugün gelinen noktada belirsizlikler ve iç içe geçme durumlarıyla birlikte
ele alınabilmesini büyüleyici olarak gören
Tschumi’ye göre her iki durum da farklı
mekânsal ilişkiler barındırır (URL-3).
Aydınlı (2008) mekânın, “mutlak” değerler
içerdiğini ve zaman ve yaşam kavramlarını
içine alan her yerde ortaya çıktığından,
“muğlak” olanın “mekânsallık” olduğunu
öne sürer. Mekânsallık ise muğlaklığını
mekânsal deneyimden almaktadır. Mekâna
dair bilgi zihinsel süreçlerle deneyim adını
almaktadır. Mekânın deneyimlenmesi,
mekânın ve zamanın örtüşmesi ile mümkün olan bir eylemdir. Bu örtüşme anında
mekânın sınırları tanımlanır. Mekânsal
deneyimin “ana ait olma” özelliğiyle
mekânın sınırları da mekânsal deneyimin
gerçekleştiği “ana ait” olur. Dolayısıyla
mekânsal sınırlar deneyim odaklı ve esnek
hale gelir. Teknolojik araçların kullanımının her alana nüfuz etmesiyle birlikte
mekânla ve dış dünyayla olan algı ve zihinsel etkileşimimiz zenginleşmekte, yer yer
gerçek üstü hale gelmektedir.
Mimarlık disiplininin, gerek varoluşsal
anlamı gerek de pratikte uygulanan haliyle,
koşullandırıcı ve bağlayıcı yönünün eylemlerin kökeninde yer alan arzulardan giderek
uzaklaştığını savunan Peter Eisenman’a
(2003) göre mimarlık bulanıklaşarak bu net
ilişkiyi kırabilecek ve mekânsal anlamda
da esnek hale gelebilecektir. Eisenman’ın
“bulanıklaşma” (blurring/blurred-zone) kavramıyla açıkladığı bu kırılma durumu,
her türlü sabit ve net ilişkilerin, sınırların
yıkılması ve yeni ilişkilerin kurulabileceği
bir ortamın hazırlanmasıdır. Eisenman bulanıklaşma ile mimarlığın tarihsel süreçte
zaman kavramıyla olan zorunlu bağının
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kırılabileceği ve böylelikle zamandan bağımsız yeni durumların oluşabileceğinden
bahseder. Tschumi ve Eisenman’in ortak
noktası, mimarlığın olay ve eylemden bağımsız olarak ele alınamayacağı, öznenin
ve öznenin mekân deneyiminin esas olduğu ve mekânsal deneyime net sınırların
çizilemeyeceği düşüncesidir. Günümüzde
kullanıcı, özne odaklı bütün disiplinlerde
olduğu gibi mimarlıkta da her türlü sabit
ilişkiler ve net sınırlar yerini devingen ve
etkileşim potansiyellerine bırakmaktadır.
Tschumi ve Eisenman’ın mekânsal bağlamda sınırı mutlak gerçeklikten belirsizliğe doğru evrilen ve giderek bulanıklaşan/
muğlaklaşan bir olgu olarak ele almaları
modernizm ve postmodernizm arasındaki
kırılma ile paralellik gösterir. Modernizmin
katı ve değişmez prensipleri ile mekânı
sınırlar üzerine kuran ve bütüncül olarak
o sınırlar üzerinden ifade eden mimarlık
anlayışı postmodern dönemde teknolojik olanaklarla birlikte şekil değiştirmiş,
yeni mekânsal ifadeler ve buna bağlı sınır
tartışmalarını ortaya atmıştır. Baudrillard,
modernizm-postmodernizm bağlamında bu
değişimi şöyle açıklar:
“Üretim ve endüstri kapitalizminin egemenliğindeki modernite, metalaşmanın
infilak edip saçılması (explosion), mekanikleşme, teknoloji, mübadele ve piyasayla
nitelenirken; postmodern toplum tüm
sınırların, alanların, yüksek ve aşağı kültür,
görünüş ve gerçeklik arasındaki ayrımların; bir başka ifadeyle geleneksel felsefe ile
toplumsal kuramların tüm pozitivitelerin
büyük göndergelerinin (referent) sonluklarının (finality) bittiğini gösterir.” (Baudrillard,
2003; s.71; Kellner, 1988, s.231).
Mekânın sınırlarına ait algıları değiştiren
önemli bir unsur da kuşkusuz teknoloji olmuştur. Bugün için de, mesafe, hız
ve konum olarak insanı ve aktivitelerini
dönüştüren, bilgi çağının ayrılmaz bileşeni, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki
gelişmeler, kuşkusuz hayatın varolduğu
mekânsal ilişki ve sınırlara da etkili bir
şekilde yansımıştır. Bilişim teknolojileri
sınırların keskin çizgilerini bulanıklaştırmış, melez ortamları, melez aktiviteleri,
farklı sosyo-kültürel ilişkileri var etmiştir.
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Mekânlar, ilişkiler ve özneler arasındaki
şeffaflık, hafiflik, esneklik, akışkanlık ve
süreklilik kavramları hiç olmadığı kadar
mekânın üretim sürecine dâhil olmuştur.
Medya teorisyeni Manovich (2006) mekânsal biçimin günümüz dinamik ve zengin
çoklu-ortam uygulamalarıyla çevrelenmesini, bilişim devriminin ve bilgi çağının
bir temsili olarak görür. Bilgisayar ve
iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve bu
gelişmelerin desteklediği yeni bir mekân
oluşumu olan sanal-mekân, çoklu ortamlar
arasındaki sınırları muğlaklaştırmış, ortamlar arası geçirgenliği artırmış, deneyimi
gerçekleştiren kullanıcının özgürlük alanlarını genişletmiştir.
“Ne yalnızca senin olan sabit bir yer, ne
bir form, ne de yalnızca sana özgü olan bir
işlev verdik. Biz sana, kendi özlemlerine
göre ve kendi yargılarına göre istediğin
yere, istediğin forma ve istediğin işlevlere
sahip olabilesin diye… Böylece hiçbir
sınırla kısıtlanmadan, eline verdiğimiz
kendi özgür iradene göre kendi doğanın
sınırlarını kendin belirleyeceksin. Seni
dünyanın merkezine yerleştirdik, dünyada olan biteni buradan çok daha kolayca
görebilesin diye.”8 (Della Mirandola, P., 1948,
Roth, 2006: 431).
Fiziksel mekânın kullanıcı-mekân dinamikleri, etkin dijital teknolojilere sahip
sanal mekândan, gerek gerçekleştiği ortam
(medium), gerekse sanal mekânda yaratılan
sanal kimlikler ve bunların mekân deneyimi anlamında farklıdır. Bilgi teknolojileri
mekâna ait bilginin anlamını ve üretimini
farklılaştırırken fiziksel olan ile sanal olan
arasında çeşitli arayüzler tanımlar. Sınır bu
iki mekân arasındaki dinamik arayüzdür.
Bu dinamik arayüzün/sınırın tanımlanmasında, duyusal ve bilişsel unsurlar, bilgisayar internet gibi çoklu-ortamlar, mekânı
deneyimleyenin beden ve hareketleri gibi
farklı etkenler yer alır (Şekil 3).
Kullanıcılarına, sanal ortamda kurgulanan bir model içerisinde bilgi ve deneyim
edinme imkânı sağlayan sanal-mekân (virtual-space) kavramı ve yarattığı sanal-gerçeklik (virtual-reality) olgusu, fiziksel olarak var
olduğumuz dünyanın gerçeklik ve mekân
kavramlarını dijital ortamda dönüşüme

8 Metnin orijinali Giovanni Pico Della
Mirandola tarafından 1486 yılında yazılan
ve 1956 yılında Robert Caponigri tarafından
çevirisi yapılan “Oration On The Dignity
Of Man” kitabında yer almaktadır. Della
Mirandola, G. P. (1948). Oration on the
Dignity of Man. The Renaissance philosophy
of man, pp:.7-8.
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Şekil: 3
Fiziksel ve Sanal Mekânın Arayüzü Olarak
“Sınırlar”.

uğratan siber-uzay /siber-mekân (cyberspace)
kavrayışıdır.
Lev Manovich, 2006 yılında yayınladığı
“The Poetics of Augmented Space” adlı
makalesinde günümüz elektronik çağının mekânsal ifade biçimi olan mekânın
bir arayüz olarak ele alınışı ile Robert
Venturi’nin postmodern teori ve pratikleri
arasında yakın bir ilişki olduğunu öne
sürer. Postmodern düşünce ve mekânsal
estetiğin kurucularından Robert Venturi
1972 yılında yayınladığı “Learning from
Las Vegas” (Las Vegas’ın Öğrettikleri) ve 1966
yılında yayınladığı “Complexity and
Contradiction in Architecture” (Mimarlıkta
Karmaşa ve Çelişki) adlı kitaplarında mekânın
bilgi aktaran yüzeyler olması gerektiğini ve bu ekranlar aracılığıyla bir mesaj
vermesi gerektiğini savunur. Manovich’de
Venturi’nin bu görüşüne paralel olarak
1990’lı yılların mimarlık ortamını tariflerken mimarlığı endüstri çağının mekânı
olarak değil bilgi çağının bir iletişim aracı
olarak görür. Manovich’in bu düşüncesine göre geleneksel mimari durağandır ve
baskın ideoloji ve eğilimlerin bir ifadesidir. Günümüzde ise elektronik medya
sayesinde mekân durağanlıktan uzak,
hareketli ve etkileşimlidir. Mekân, sürekli
olarak bilgi üretir ve diyalog halindedir
(Manovich, 2006).
Teknolojik gelişmelerin sarsıcı, her şeyi
kökten değiştiren hızı ve yapısı mekân
kavramının yeniden ele alınması ve yeni
mekânsal ifadelerin ortaya atılmasını zorunlu kılmıştır. Mekân, fiziksel ifadesinin

dışında dijital teknolojilerin bir nesnesi
haline gelmiştir. Bilişim teknolojileri ve
internetin kullanılmaya başlanması ile
mekân hem fiziksel hem de sanal gerçeklik özelliği kazanmış; bu durum fiziksel
mekânın hiper-mekân’a (hyper-space) evrilme sürecini hazırlamıştır.
1990’lı yılların sonu ve 2000’li yılların
başında sanal mekân, fiziksel olan her
şeyi ikinci plana attığı ve hatta yok ettiği
gerekçesiyle çeşitli eleştirilere maruz kalmıştır. Mekânda ve mekânsal deneyimde
fiziksel olanın tekrar ön plana çıkarılması
fikri ile fiziksel mekân çeşitli sibernetik
unsurlarla yeniden tanımlanır. Manovich
(2006), fiziksel mekânın bilgi ve bilgisayar
teknolojileri ile donatılmış yeni mekânını
artırılmış mekân (augmented space) olarak
tanımlar. Manovich’in tanımladığı artırılmış mekân 20. yüzyılın sanatının, medya
ve iletişim teknolojilerinin, yapılı mimari
çevrenin çoklu medya araçlarıyla birbiriyle etkileşimli hale geldiği, bilgi akışının
dinamik bir şekilde, sürekli olarak ve
genellikle her kullanıcı için ayrı olarak
gerçekleştiği mekândır.
Virilio (1997) sanal mekânda insanlar,
mekânlar ve bunların ilişkilerinin mekâna ve zamana ait kısıtlamalardan uzak
olduğunu ve sanal mekânın, tüm ilişkilerin bilgisayar-terminalleriyle birbirine
bağlı olduğu bir uzam olduğunu öne sürer
Virilio mimari mekânın yerine bilgisayar tarafından üretilmiş sanallığa dayalı
sanal-mekânı koyar. Artık sınır fiziksel olanın değil teknolojinin sınırlarına
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bağlı hale gelmiştir; bu mekânın öğeleri
“mekânsal boyutlardan yoksundur, anlık
bir yayılmanın bireysel zamansallığı
içine kazınmıştır”. Melucci (1996) ise
sanal-mekânda gerçekleşen deneyimle
yeni mekânsal ilişkiler kurulduğunu ve
yaratılan bu uzamda ötekiliklerle karşılaşma potansiyelinin arttığını savunur.
Dijital teknolojiler ve elektronik medya,
siber-mekânın var olmasını, zaman ve
mekânın sınır algısının değişimini, bilgi
transferinin kısa sürelerde gerçekleşmesini, iletişimin zaman ve mekândan bağımsız olarak gerçekleşebilmesini, gündelik
hayat pratiklerinin mobil ve esnek olmasını sağlamıştır. Dijital dünyaya gömülmüş,
tasarlanmış evren olan siber-uzay günümüzde yarattığı mekânlar ve deneyimlerle
gerçeküstü mekânlar üretme kapasitesine
sahiptir; yaşadığımız dünyanın fiziksel
kurallarından bağımsız mekânlar bu
dünya içinde var olabilir. Gerçekliğin
yeniden, başka türlü yaratılabildiği sanal
simülasyon evreni, bireylere gerçeküstü
mekânlarda kimliklerini şekillendirebilme, bu kimliklerle siber mekânı deneyimleyebilme, sanal bir beden üzerinden siber
mekânda rol alabilme ve mekânı, direkt
onunla etkileşime girerek biçimlendirebilme olanağı sağlamıştır.
Siber-mekân ile fiziksel mekânın birlikteliği ise mekânın tanımı adına yepyeni olasılıklar sunar. Anders, fiziksel-mekân ve
siber-mekânın bir araya gelmesiyle oluşan
mekânı “cybrid” kavramıyla açıklamıştır.
Anders’a göre “cybrid’ler gerçek mekânlara eklenen sanal ekler şeklinde veya
siber mekâna eklenen gerçek mekânlardan
meydana gelmektedir (Anders, 1998).
Ning ve diğ. (2015) ise siber mekân ve fiziksel mekânın yanı sıra sosyal ve düşünsel mekân kavramlarından bahsederek, siber-mekân, fiziksel-mekân, sosyal-mekân
ve düşünsel-mekân dörtlüsününün adeta
birbiri içinde eriyip kaynaşmasını, “siber-fiziksel-sosyal-düşünsel hiper-mekân”
(cyber-physical-social-thinking hyperspace) olarak
adlandırırlar. Onlara göre bu dörtlünün
ürettiği hiper-mekân “akıllı-dünya”nın
(smart world) oluşumuna ön ayak olmaktadır. Siber-fiziksel-sosyal-düşünsel hi-
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per-mekânın ürettiği bu “akıllı dünya”da,
ya da “hiper-dünya” da “yaygın/gömülü”
olarak yerleştirilmiş “şeyler” arasında
dinamik ve kesintisiz ilişkiler söz konusudur. Akıllı dünya, fiziksel algılama,
siber etkileşim, sosyal ilişki ve bilişsel
düşünme arasındaki kapsamlı, karmaşık
ilişkilerin olduğu bir ortamdır. Bu ortam
hesaplama ve iletişimi içinde barındıran
sensörler, aktüatörler, arayüzler ile birbirlerine bağlanan “şeyler”in gömülü/yaygın
zekasıyla mümkün olabilmektedir9 (Ning ve
diğ., 2015, s.1).
Isberto, her tür mekânı kapsayacak olan
gömülü/yaygın teknolojileri geleceğin
teknolojisi olarak görür. Bu teknolojilerin
mümkün kıldığı hiper-mekânı deneyimleyen birey bir araçla değil, direkt mekânla
etkileşime geçer; mekân ile herhangi bir
araca ait arayüz olmadan etkileşebilmektedir. Teknoloji mekânla bütünleşmiş, görünmez hale gelmiştir. Bu durum, kişinin
siber-mekânla bilgisayar gibi teknolojik
araçlar kanalıyla kurduğu etkileşimden
çok daha farklıdır. Böylece, fiziksel
mekân ile siber-mekânın kesintisiz bir
şekilde etkileşim halinde var olduğu
hiper-mekânda, siber-mekânın sınırının
nerede var olduğu ve /veya bittiği, fiziksel
mekânın nerede var olduğu ve/veya bittiği
bulanıklaşmaya başlar. Bu heterojen dünya, fiziksel mekânın yeni olasılıklarına ait
soruları, tartışmaları üreten bir ortamdır
(URL-4).
Mekânsal Pratikler Üzerinden ZamanMekânda Sınırın Değerlendirilmesi
Bilgi ve dijital devrimin bir sonucu olan
hiper-mekân mekânsal bir oluşumdur
fakat bildiğimiz anlamda mimari mekân
değildir. Alışageldiğimiz mekân, dokunulabilir fiziksel malzemelerden oluşur,
hiper-mekân ise fiziksel malzemeler ile
bilginin ve teknolojinin ürettiği sanal
malzemelerin farklı ortaklıkları ile oluşur. Mekân ve zamanda süreklilik değil
süreksizlik vardır. Mekân statik mekânın aksine, gömülü/yaygın teknolojiler
yoluyla fiziksel dünya içinde devingen
olabilmekte; insan hareketlerine ve/veya
farklı girdilere cevap verebilmektedir.
Etkileyici olan tüm bunların insanın var

9 İngilizcede Ambient Intelligence, Ubiquitous
Computing, Pervasive Computing gibi farklı
ifadelerle adlandırılan teknolojiler makale
kapsamında “gömülü/yaygın teknoloji”
olarak kullanılmıştır.
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olduğu fiziksel dünya içinde gerçekleşebiliyor olmasıdır; fiziksel olan (dokunulabilir/
maddi) ile fiziksel olmayan (sanal /dokunulamayan/maddi olmayan) arasındaki ilişkidir.
Mekân artık sadece alıştığımız şekliyle
statik değil, teknoloji sayesinde işlenen
bilgi yoluyla, hareketli olabilmektedir.
Bugün gelişiminin çok başlarında olan
hiper-mekânın mimarlığın alışageldiğimiz varlığının içine gerçekten yerleşip
yerleşemeyeceği, şu an için ucu açık bir
sorudur; dijital devrimin tanımladığı yeni
tür mekânların yeni bir mimarlığı olacak
mıdır? Ama kuşkusuz şimdiden özellikle
performans sanatlarında karşımıza çıkan
gömülü/yaygın teknolojilerin mümkün
kıldığı örnekler (siber-fiziksel-sosyal-düşünsel
hiper mekân) mimarlığın statik dünyasındaki
mekân algımızın sınırlarını zorlamaktadır.
Çoğu zaman vücut fiziksel mekândadır,
mekân ise gerçek olan ile sanalın arasında
gidip gelir. Gerçek ile sanalın bir aradalığı
mekânı üreten soyut ve somut unsurların
algısındaki bulanıklaşmaya bu iki durum
arasındaki sınırın çözülmesine neden olur.
Bu durum her şeyin sanal/dijital dünyaya
gömüldüğü dünyalardan farklıdır. Fiziksel
dünyada fiziksel olmayan ama fiziksel
gibi davranan mekân bileşenleri söz konusudur (Magermans, 2004).
Dijital olanla fiziksel olanın birleştiği,
küresel ölçekte tüm dünyaya yayılan,
özgürlük alanlarının neredeyse sınırsız
olduğu performans ve enstalasyonlar, sınır
bozumun mekândaki karşılığını vurucu
bir şekilde izleyebildiğimiz, gelecekte olası mekân kurgularına dair birçok
olasılık için zihin açıcı olan zeminleri
oluşturur. Bu üretim süreçlerini mümkün
kılan özellikle iki bileşenden söz etmek
mümkündür:
• Birincisi; söz konusu üretimlerde,
mekânın algısında fiziksel ve dijitalin
sınırlarının eriyerek birleşmesinin yanı
sıra, bu ortamların üretim sürecinde
farklı disiplinlerin sınırlarının eriyip bir
araya gelmesinin de çok önemli bir faktör
olduğudur. Günümüzün disiplinlerarası
ortamı bu tip yaratımları mümkün kılabilmektedir. Mimarlık, dijital sanat, müzik,
görsel sanatlar, mühendislik teknolojileri,

sosyoloji ve psikoloji gibi farklı disiplinlerin oluşturdukları hibrit yapı, dijital
ve fizikselin birlikteliğini mümkün kılan
hibrit mekân ve mekânsal deneyimleri
üretir.
• İkinci önemli bileşen, mekâna ait bilgiyi yeniden üreten, bu kanalla mekânı
alışılmışın dışında yorumlayan, mekân
algısındaki sınırları bozan ve yeni mekân
tanımları için olasılıklar yaratan söz
konusu üretim alanlarının, ancak ve ancak
bilgi çağının, dijital çağın mümkün kıldığı
teknolojilerle gerçekleşebildiğidir. Bilgi,
bilgisayar ekranından (sanal dünyadan) koparak artık gerçek dünyaya dâhil olmuştur; adeta insanın içerisinde bulunduğu
fiziksel dünyadaki üç boyutluluğa eklenen
bir malzeme haline gelmiştir.
Makalenin bundan sonraki bölümünde
fiziksel mekânın algısını, sınırlarını bozan/çoğaltan/muğlaklaştıran aynı zaman
aralığı içerisinde farklı mekân algılarının
üst üste düşmesini mümkün kılan performans çalışmalarından kısıtlı bir örneklem
grubuna yer verilmiştir.
Mekânın sınırlarının bozulmasını, muğlaklaşmasını mümkün kılan dijital bilgi,
bazı enstalasyonlarda mekâna eklenen ses,
ışık gibi fiziksel unsurlardan, bazılarında
deneyimleyenin beden hareketlerinden
(Hakanai, Jungle, Complex Meshes), bazılarında
ise coğrafi olayların analitik verilerinin
işlenmesinden alır (1.26 Chile). Zamanın
sınırlarının algısındaki muğlaklaşmayı tetikleyen dijital bilgi ise iki tür enstalasyon
grubu seçilmesine sebep olmuştur: bazıları hem dijital olan ve mekâna eklenen bilginin fiziksel unsurlar ve deneyimleyenin
bedeni ve hareketleri ile şekillenen dijital
bilginin gerçek zamanlı işlendiği, fiziksel
olarak var olmayan ama fiziksel mekânı
kısa süreli dönüştüren etkileşimli mekânsal kurgulara sahip çalışmalar iken (Jungle,
Hakanai, Complex Meshes), bazıları geçmişte
gerçekleşen bir olayın matematiksel verilerini dijital olanın bilgisine dönüştürerek
işlendiği ve gerçek zamana yansıtıldığı,
dolayısıyla farklı bir zaman-uzam durumuyla yaratılmış fiziksel mekânı etkileşimli hale getiren mekânsal kurgulara
sahip örneklerdir (1.26 Chile) (Tablo 1).
Sayı 30, Temmuz 2020
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Fiziksel Mekânda Gerçek Zamanlı
Gerçekleşen Etkileşimli Mekân
Kurgusuna Sahip Çalışmalar
____’Jungle’
2017 “Light Art and Music Festival”
kapsamında TeamLab tarafından gerçekleştirilen “Jungle” katılımcıların hareketlerini algılayan sensörlerle ve müziğin
ritmiyle şekil değiştiren ışık kümeleriyle
aynı zamanda “Light vortex”, “light cave”
ve “light cords” adı verilen üç farklı
mekân kurgulanmaktadır. “Light cords”
ile bir enstrümanın içerisinde yer alma
ve ışık tellerine dokunarak o enstrümanı
yönetebilmeyi deneyimlemektedirler.
Böylelikle fiziksel mekân, mekânın sınır-
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layıcı unsurları, kullanıcı etkileşimi, ses,
ışık gibi çevresel unsurları ile yeniden
tanımlanmaktadır (URL-5). Performans,
fiziksel mekânda gerçekleşiyor olmasına
rağmen fiziksel olarak var olmayan bir
mekân kurgusu üzerinden, insan bedenini
performatif bir malzeme olarak kullanır
ve bir enstrüman içerisinde olma deneyimi sunar (Şekil 4).

Tablo: 1
Mekânsal Pratikler Üzerinden ZamanMekânda Sınır Algısının Dönüşümü İçin
Seçilen Örneklem Grubunun Analizi.

____’Hakanai’
Adrien M / Claire B tarafından 2013 yılında gerçekleştirilen interaktif dans gösterisi
Hakanai, insan bedeninin bilgisayar arayüzü ile etkileşime girdiği, dansçının bedeni
ile performansı aktif olarak yönlendirdiği
ve tanımlanan fiziksel mekânın sınırlarını

Şekil: 4
Jungle, TeamLab, Light Art and Music
Festival, 2017 (URL-4).
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Şekil: 5
Hakanai, Adrian M. Claire B., BAM’s Fishman
Theatre, 2013 (URL-6).
Şekil: 6
Complex Meshes, Miguel Chevalier, Lumiere
Durham Light Festival, 2015 (URL-7).

anlık olarak değiştirerek yeniden tanımladığı bir çalışmadır. Bir küpün içerisinde
fiziksel ile sanal arayüz arasında hareket
eden dansçının konumunu, bedensel hareketlerini algılayan sensörler, kübü bu hareketlere göre deforme etmekte ve sınırlarını
dansçının bedenine ve ortam içerisindeki
dijital bilgiyle kurduğu bedensel ve zihinsel etkileşime göre farklılaştırmaktadır
(URL-6). Fiziksel mekânın izleri sınırı kuran
insan-bilgisayar etkileşimi ile tanımlı bir
geometri içerisinde harekete bağlı olarak
farklılaşır (Şekil 5).
____’Complex Meshes’
İngiltere’de düzenlenen Lumiere Durham için 2015 yılında Miguel Chevalier

tarafından tasarlanan Complex Meshes,
İngiltere’de 11.yy’dan kalma Norman
mimarisinin başarılı örneklerinden biri
olan Durham Katedrali’nde gerçekleştirilmiş etkileşimli bir ışık gösterisidir.
Yapının orta nefini interaktif kanvas
olarak kullanan Chevalier, ışığı yapının
ana öğelerinden biri olarak ele alırken;
tonoz ve yivleri, ortamdaki ışığın hareketine, kırılmasına ve yoğunluğuna göre
ve ziyaretçilerin mekândaki hareketlerine göre farklılaşan geometrik formlarla
tanımlar (Şekil 6). Tarihi yapının mimari
unsurlarını etkileşim alanı olarak kurgulayan enstalasyonda fiziksel veriler,
kullanıcı ve bilgisayar etkileşim içerisine
girer (URL-7).
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Fiziksel Mekânda Gerçek Zamanlı
Gerçekleşen Etkileşimli Mekân
Kurgusuna Sahip Çalışmalar
____’ 1.26 Chile’
2016 yılında Santiago Museo Nacional de Bellas Artes binası açık alanında
sergilenen Janet Echelman tasarımı “1.26
Chile”, 2009 Şili depremi ve tsunamisine
ait sayısal verileri mekânsal sınırı üreten
enformasyona çeviren bir kamusal alan
enstalasyonudur. Doğa olaylarının sayısal
verileri, çalışmada bir tasarım parametresine dönüşür ve kamusal açık alan içerisinde fiziksel bir sınır çizer; insan mekân
etkileşimine ve sosyal odak oluşumuna
olanak sağlar. İnsan mekân etkileşimine
olanak sağlayan bu veriler sınır üretimi
ve bir örüntü tanımlamasının yanı sıra
enformasyon teknolojilerinin zaman-uzam
boyutu için zamanın ve mekânın algılanışı
ve yaşanışında muğlak bir deneyim sunar.
Coğrafi verilerin elde edildiği, doğa olaylarının gerçekleştiği zaman ile enstalasyonun
sergilendiği zaman arasında da zamana ait
izlerin birbiri içerisine girdiği bir zaman-uzam deneyimi yaşatır (URL-8) (Şekil 7).
Çalışmanın ana eksenini oluşturan bilgi
ve iletişim teknolojilerine bağlı süreçlerin
zaman-mekânın algılanışına getirdiği dönüşümü ve bu dönüşümün fiziksel mekâna/
mekânın sınırlarına olan etkilerini çok
yönlü tartışma hedefiyle, aktarılan teorik
yaklaşımlar ve ortaya atılan söylemlerin
günümüz mekânsal pratiklerine nasıl yan-
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sıdığı, bahsi geçen kavramların ne şekilde/
hangi araçlarla mekânın mevcut bilgisini
dönüştürdüğü, fiziksel mekân içerisinde
gerçekleşen ama fiziksel mekânı etkileşim
süresince dönüştüren enstalasyonlarla
örneklenmeye çalışılmıştır.
Geçmişten günümüze gelen ve birçok
farklı alana yayılan teorik bilginin ve
ortaya atılan kavram/söylemlerin, dijital
araçları kullanarak tasarlanan ortamlardaki anlamının ve görüntüsünün aynı kalıp
kalmadığı, farklılaştıysa nasıl farklılaştığı
çalışmanın çok yönlü olarak değerlendirilebilmesi için gerekli ve faydalı görülmektedir. Bu kapsamda tartışılan örneklerde
fiziksel mekânda sınırın bir sorgulama
biçimine dönüşmesini sağlayan en önemli
unsurun yaratılan etkileşimli ortam olduğu
görülmektedir. Farklı bağlamlardan, farklı
şekillerde gerçekleşen etkileşimlerden,
zaman-mekânda sınırı farklı şekillerde ele
alan örnekler seçilmiş olup, dijital bilginin
mekâna farklı şekillerde entegre edilme potansiyelleri ortaya konmaya çalışılmıştır.
Mekâna Dair Tartışmalar
Çalışma, bilgi ve iletişim teknolojilerinin
gelişimiyle artan kitle iletişimini, üretime ve enformasyona dayalı süreçleri ve
küreselleşme olgusunu, mekân ve onu
tanımlayan sınırları üzerinden ele almayı
amaçlamıştır.
Günümüzde dijital teknoloji, mekâna ait
sınırların alışık olunan algısını bozmayı,

Şekil: 7
1.26 Chile, Janet Echelman, Santiago Museo
Nacional de Bellas Artes, 2016 (URL-8).
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dolayısıyla yeni mekân potansiyellerini
keşfetmeyi mümkün kılmaktadır. Mekânlar, ilişkiler ve özneler arasındaki şeffaflık,
hafiflik, esneklik, akışkanlık ve süreklilik
gibi kavramlar hiç olmadığı kadar mekânın
üretim sürecine dâhil olmuştur. Mekân,
fiziksel ifadesinin dışında dijital teknolojilerin bir nesnesi haline gelmiş, hem fiziksel
hem de sanal gerçeklik özelliği kazanmıştır. Mekânsal bağlamda sınır, mutlak
gerçeklikten belirsizliğe doğru evrilen ve
giderek bulanıklaşan/muğlaklaşan bir olgu
olarak karşımıza çıkmaktadır. Her türlü
sabit ve net ilişkilerin, sınırların yıkılması,
yeni ilişkilerin kurulabileceği bir ortamın
oluşmasına önderlik eder.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle
birlikte özel/kamusal, birey/toplum, iç/dış,
net/muğlak, fiziksel/sanal olanın tarifi de
zorlaşmaktadır. Toplumsal alana ve toplumsal alanın kullanımına dair her olgu dijitalleşen bu süreçle birlikte tek başına var olmaktan çıkmakta, birbiriyle ilişkili, devamlı
etkileşim içerisinde olabilen, çok katmanlı
girift bir yapıya dönüşmektedir. Teknolojik
araçların kullanımı her disiplinin kendi
dinamiklerine etki ettiği gibi, disiplinler
arası ilişkileri de farklılaştırmaktadır.
Teknolojik olanaklar, disiplinlerin birbirine
olan temasını farklı şekillerde tetiklemektedir. Günümüzde sosyal bilimler, pozitif
bilimler ve toplum bilimlerinin düşünme
biçimi ve üretimde birbirini beslediği, kendi
alanına ve diğer alanlara farklı perspektifler
açtığı ve etkileşim düzeyinin giderek arttığı
görülmektedir.
Endüstri Devrimi ile başlayan bu etkileşimli ortamda hiç kuşkusuz en çok
tartışılan kavramlardan biri “sınır”lardır.
Sınıra ait felsefi tartışmalar Antik dönem
filozoflarına kadar geriye götürülse de,
fiziksel/somut anlamı ve barındırdığı
etkileşim potansiyeli ile Endüstri Devrimi
ve küreselleşme süreci ile tartışılmaya
başlanır. Sınırların coğrafi açıdan var
olan anlamı sonradan sosyoloji, psikoloji,
mühendislik, mimari, kent planlama gibi
başka toplumsal alanlara da sıçramıştır.
Sınır, barındırdığı fiziksel anlamıyla aynı
zamanda mekânsaldır ve mekâna dair her
şeyle ilişkilidir. Küresel ölçekte gerçekle-

şen toplumsal kırılmalar doğrudan mekâna ve teknolojik olanakların gelişimiyle
mekânsal sınırlara etki etmektedir.
Mekânın somut varlığı ve zihinsel algılanışında gerçekleşen farklılıklar farklı mekân
tanımlamalarını ortaya çıkarmıştır. Fiziksel
mekân, sanal mekân, artırılmış mekân, hiper mekân bu mekânsal farklılaşmalardan
bazılarıdır. 1990’lı yılların sonu ve 2000’li
yılların başında sanal mekân, fiziksel olan
her şeyi ikinci plana attığı ve hatta yok
ettiği gerekçesiyle çeşitli eleştirilere maruz
kalmıştır. Mekânda ve mekânsal deneyimde fiziksel olanın tekrar ön plana çıkarılması gündeme gelmiş bu da hibrit bir dünyanın, hiper mekânın oluşumuna önderlik
etmiştir. Elbet bu farklı mekân oluşumları
birbirini yok etme niyetinde değildir. Tüm
bu unsurlar olasılıkları çoğaltma açısından
çok önemlidir.
Dijital teknolojilerin mümkün kıldığı,
fiziksel mekânın sanal mekâna ve fiziksel
ile sanalın üst üste düştüğü hiper-mekâna
evrilmesi mekâna dair yeni bakış açılarını
da beraberinde getirmektedir. Dijital çağın
imkânları fiziksel gerçekliği altüst etmekte,
mekân algısı fiziksel gerçekliğe eklenen
sanal gerçeklik ile farklı bir boyut kazanmaktadır. Fiziksel mekânın sınırları bu
gerçeküstü mekân deneyimiyle bozulmakta, muğlaklaşmaktadır. Bilgi ve iletişim
teknolojileriyle donatılmış mekân, söz
konusu etkileşim ortamında statik bir olgu
olmaktan çıkarak, tepki veren, esnek ve dinamik bir alan haline gelebilmekte; mekânı
fiziksel ve algısal olarak tanımlayan sınır
durumları ve buna paralel olarak mekânsal algının ve mekânın deneyimlenme
biçiminin de farklılaşmasını beraberinde
getirmektedir. Artık kullanıcının eylemleri
odaktır, adeta “mekân yapıcı”dır. İnteraktif
dans performansı “Hakanai” örneğinde olduğu gibi kimi zaman mekânı, mekânın sınırlarını üreten tamamen öznenin, eylemin
kendisidir. Deleuze’un (2000) vurguladığı
gibi “sınırlar mekânsal değil eylemseldir:
bir şeyin sınırları onun eylemlerinin sınırıdır, şeklinin sınırları değildir.”
Mekânı deneyimleyen kullanıcının bedeni ve hareketiyle şekillenen mekânsal
deneyim sınır kavramının “an’a özgü” ve
Sayı 30, Temmuz 2020
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“sürekli yeniden” tariflenmesini sağlar.
Durağanlığını kaybeden ve esnek hale
gelen mekânsal sınırların tariflenmesinde
belirsizlik, aradalık, muğlaklık, bulanıklık
gibi kavramlar öne çıkar.
Tüm bu gerçeküstü mekân deneyimleri
mimarlık pratiğine nasıl yansıyacaktır?
Mimarlık, daima farklı disiplinlerin mimarın koordinasyonuyla bir araya geldiği
bir üretim alanı olmuştur. Artık bu ortam
bugüne kadar mimarlıkla çok da ilişkilendirilmeyen, iletişim ve bilgisayar teknolojileri gibi farklı disiplinlerin de dâhil olduğu
çok daha zengin bir yaratım alanı haline
gelmiştir, en azından gelme potansiyeline
sahiptir. Dolayısıyla mekânın yeni potansiyellerinin keşfedilme sürecinde mimarlık
pratiğine destek veren katılımcı rollere,
disiplinlerarası etkileşimlere, bilişim ve
bilgisayar teknolojilerine ve ilgili yaratıcı
bireylere eskisinden çok daha fazla yer
ayrılması gerekecektir.
Bugün deneyimlediğimiz mekân kavrayışı, geçmişten günümüze gelen sibernetik
bilginin ve çağın teknikleri/araçlarının bir
araya gelmesinin yani bu alanda üretilen teorik ve kuramsal bilginin pratiğe
aktarılmasının sonucu olan çoklu bir ortam
deneyimidir. Kamusal ve fiziksel mekân
arasındaki katı sınırları eriten bu çoklu
mekân kavrayışında yalnızca mekândaki
izler değil, zihnin mekân algısındaki katı
ve statik olan her türlü algısal durumu da
bozuma uğratılır. Dijital alanın bilgisi,
her an değişmekte ve geliştirilmektedir.
Sürekli olarak geliştirilen ve sınırları bulanıklaşan bu bilgi ve üretim alanının, bir
başka düşünsel ve toplumsal üretim alanı
olan mimarlık ve mekân bilgisi üzerindeki
etkileri de disiplinlerarası araştırmaya ve
sürekli olarak geliştirilmeye açık bir alan
olmaya devam edecektir.
Makale kapsamında kısıtlı bir kesit içinde
ele alınmaya çalışılan dijital teknoloji ile
örülmüş tüm bu mekân tartışmaları, mekân
algısına alışılmış bakış açısını, bir anlamda
zihinsel “sınırları” bozuma uğratmaktadır.
Bu şekilde mekânın üretim biçimlerini,
mekânsal niteliklerini, sınırlarını, mekânın
nasıl deneyimlendiğini çağın araçları ve
olanakları ile yeniden düşünmek, ele almak
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ve geleceğe yönelik potansiyelleri kurcalayabilmek mümkün olabilir. Üç boyutlu
mekân algımızı zorlayan bu deneyimler,
mimarlığı düşünme ve algılamadaki sınırlarımızı genişletmeye devam edecektir.
Bugün geldiğimiz noktada diğer birçok
disiplinde olduğu gibi mimarlığın düşünme ve üretim biçimlerinin de, mimarlık
eğitiminin de, artan teknolojik gelişmelerin
ışığında yeniden değerlendirilmesi, tariflenmesi ve farklı bakış açılarını sisteme
dâhil edebilmesi neredeyse zorunludur

•
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Öz
İnsanlar varoluşlarını devam ettirmek için
bir arada yaşarlar. Bir aradalığı oluşturan
toplumdur ve bu toplumu bir arada tutan
değerler bulunmaktadır. Bu değerlerin başta
geleni kültürdür. Mimari de kültür ile
şekillenen bir yaşam biçimi olarak
görülebilir. İnsanların sürekli vakit geçirdiği,
yaşamını yansıttığı konutlar ve yapılı çevre
bu durumu iyi bir şekilde örneklemektedir.
Çünkü insan kültürel kodlarıyla çevresini de
değiştirmektedir. Kültürel kodları ise sahip
olduğu kültürel değerler şekillendirmektedir.
Bu kültürel değerler, her zaman aynı
biçimiyle kalmamaktadır. Zaman içerisinde
köklerinden kopmadan birtakım değişiklikler
geçirerek yaşayan bir değer olmaya devam
etmektedir. Kültürler zaman içerisinde
değişirken, onun etkilediği kentler de zaman
içerisinde değişmekte ve dönüşmektedir.
Yaşam kültürünün şekillendirmesine göre
kentler ortojenik ve heterojenik olarak ikiye
ayrılabilir. Ortojenik ve heterojenik kentlerin
mimaride nasıl boyut kazandığını, mimari
kültürün toplum içerisinde nasıl
değişikliklere uğradığını, sokak kullanımları
farklılıkları, sokak dokusu, malzeme
kullanımları, cephe dili ve mekân
kurgusunun bu bağlamlarda nasıl
etkilendiğini göstermek bu çalışma için esas
olacaktır. Bu sebeple, bu çalışmada
Eskişehir’in 19. yy. ilk yerleşim yeri olan
Odunpazarı evlerinin ve çevresinin yapım
malzemesi ve yapılı çevre dokusuyla; 21. yy.
son yerleşim yeri olan Batıkent’in yapım
malzemesi ve yapılı çevre dokusunun
birbirleriyle olan benzerlik ve farklılık
durumu tartışılmıştır. Nitel bir araştırma
çalışması olan bu çalışmada, literatür
taraması ve alan çalışmasından
yararlanılmıştır. Alan çalışmasında, her iki
bölgedeki sokaklarda gözlemler yapılarak
çıkarımlar yapılmıştır. Çalışmada, her iki
bölgeye de üst ölçekten bakılarak, ortaya
çıkan kent dokusu görülmüştür. Bunun
devamında ise dokuyu oluşturan sokakların
ve bu sokakları şekillendiren konutların
oluşumları ve yaşam şekillerine etkisi ele
alınmıştır. Böylelikle değişen kent
kültürünün ne şekilde evrildiği ortaya
konulmuştur.
Abstract
People live together to survive. It is the
society that forms the coexistence and there
are values that hold this society together.
Culture is the foremost of these values.
Architecture can also be seen as a lifestyle
shaped by culture. The dwellings where
people spend time and reflect their lives and
their surroundings exemplify this situation
well. Because human beings change their
environment with their cultural codes. These
cultural codes do not always remain in the
same format. While cultures change over
time, the cities affected by them change and
develop over time. By shaping the culture of
life, cities can be divided as orthogenic and
heterogeneous. Main principle of this work
is to show how orthogenic and
heterogeneous cities gain dimension in
architecture; how architectural culture alters
in the society, the differences between street
applications, street texture, material usage,
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1.

Giriş

Kenti yaşayan bir organizma olarak düşündüğümüzde kent de doğar, büyür ve gelişir.
Büyüme sürecinde, homojen ve heterojen
yaşam tarzının sahip olduğu bölgelere ev
sahipliği yapar. Homojen ve heterojen
yapılanma, yaşam şekli olarak yeni bir
kültürel ortam oluşturmaktadır. Kentsel
anlamda bu durum; ortojenik ve heterojenik kentler olarak ifade edilmektedir.
Kentlerde, kültürün en rahat gözlemlendiği
yerlerden birisi de sokaktır. Sokak kullanımları ve biçimlenmesi, yaşam kültürünün
mimariye yansımış biçimidir. Bu bağlamda çalışmanın ana problemini, değişen
kültürle birlikte değişen yaşam biçimi ve
bu biçimin kent sokaklarını nasıl etkilediği sorusu oluşturmaktadır. Bu soruya
cevap bulabilmek için, farklı kültürlere ve
yaşam tarzlarına ev sahipliği yapan kentin
ilk yerleşim yeri ve son yerleşim yerinin
incelenmesi ön görülmüştür.
Dolayısıyla bu çalışmada Eskişehir’in
geleneksel kent merkezi “Odunpazarı” ile,
geleneksel yaşamdan uzaklaşmakla kalmayıp kentin de dışında yer alan uydu kent
“Batıkent” arasındaki kent kültüründeki
farklılıklar irdelenmiştir. Kent kültürünü okumanın yollarından birisi de kenti
oluşturan konutları incelemektir. Yapılan
çalışmanın amacı da farklı yaşam kültürüne sahip bu iki bölgenin kent kültürünü,

konut tiplerinden, sokak kullanımlarından
ve bunların oluşturduğu fiziksel doku
üzerinden inceleyerek var olan durumu
saptamaktır. Çünkü, kent kültürünün oluşmasında konutların rolü büyüktür. Bunun
sebebi ise, insanın sahip olduğu kültürüyle
ilk başta kendi yaşadığı çevreyi yani evini
şekillendirmesi olarak gösterilebilir.
Bu çalışmada literatür taramasından elde
edilen verilerle çalışmanın altlığı oluşturulmuştur. Odunpazarı, Eskişehir var olduğundan bu yana kent içerisinde varlığını
sürdürmektedir. Batıkent’in tarihi ise en
fazla 30 yıl geriye gitmektedir. Farklı
dönemlere tanıklık etmesinden dolayı
Odunpazarı ve Batıkent, farklı kültürel
yaşamların biçimlenmesini ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla bu süreçteki değişim
çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.
Çünkü konut değişimiyle sokak kullanımı
değişmiştir. Sokak kullanımının değişimiyle de kültürel bir değişiklik olarak yaşam
tarzı da şekillenmiştir. Bu değişimin ve ortaya çıkan farklılıkların görülebilmesi için,
Odunpazarı ve Batıkent’in sokaklarında
gözlemler yapılmıştır. Bu gözlemler günün
farklı saatlerinde gerçekleştirilerek, yaşam
tarzları hakkında sağlıklı verilere ulaşılmak
istenmiştir. Bu iddiayı somutlaştırmak için
de yerinde tespitlerle desteklenen sokak
kullanımlarına ve yapılara ait fotoğraflar
harita haline getirilerek tablolar halinde
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sunulmuştur. Sonuç olarak, değişen yaşam
tarzının öncelikle konuta ve daha sonra da
sokağa yansıyarak değişiklik oluşturduğu
gösterilmek istenmiştir. Alan çalışmasına
ait veriler, birinci bölümde kent olgusu ve
kent kültürü kavramlarının irdelenmesinin
ardından tartışılacaktır.
2. Kent ve Kent Kültürü
Kent olgusu günümüze kadar birçok
araştırmacı tarafından ele alınıp farklı
şekillerde tanımlanmıştır. Karl Marx’a
göre kent, yalnız üretim güçlerinin değil,
erkin toplandığı, toprak iyeliğinden kopuk
kapitalizme dayalı bir yerleşmedir. Bu
nedenle Marx kente, iş bölümünün artırdığı
bir yerleşim gözü ile bakmaktadır. Emile
Durkheim ise, Karl Marx’ın iş bölümünün
yanı sıra kenti dayanışma ortamı olarak ele
almakta ve toplumsal güç olarak gördüğü
nüfusun gelişmesi için kenti tarihsel bir
koşul olarak değerlendirmektedir. Ancak
Max Weber sadece nüfusu kent kavramlaştırmasında yeterli görmez, ona göre önemli
olan kentin ekonomik ve siyasal örgütlenme biçimidir. Bu sebeple kentin bir pazar
yeri olma özelliği üzerinde durmaktadır.
(Keleş, Kentleşme Politikası, 2008, s. 135-138). Buradan yola çıkarak kent için temel olarak,
birlikte yaşam için gerekli olan koşulların
sağlanmasıyla toplumsal bir yaşam biçimi
oluşturulması denilebilir. Weber kenti basit
olarak birbirinden ayrı ama birbirine yakın
olan konutların toplandığı, kent sakinlerinin tarımdan ziyade zanaat ve ticaretle geçindiği bir yerleşim olarak tanımlamaktadır
(Özdemir, 2010, s. 49). Louis Wirth ise kenti
geniş, yoğun ve çeşitli nüfus olarak tanımlamıştır (Özdemir, 2010, s. 55). Tanımlardan
çıkarımla kent için; konutlardan oluşan, iş
bölümünün bulunduğu, ticari imkanların
yer aldığı bir yaşam biçimi denilebilir.
Laborit’e göre kent; egemen insan topluluklarının egemenliklerini sürdürmelerine
yarayan araç gibi davranmaktadır. Bu tavır
onu oluşturan toplumun yapı değerleri değiştiğinde değişebilmektedir (Laborit, 1990, s.
189). Çünkü kent insan tarafından oluşturulmaktadır. İnsan kenti inşa ederken bir yandan da kendisini inşa etmektedir. Bir kentten istediklerimiz bizim kendi değerlerimiz
sonucunda ortaya çıkmaktadır. Toplum
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bireysel olmadığı gibi kent de bireysellikten
uzak kolektif bir yaşam biçimidir. Kolektif
yaşamı oluşturan değerler toplum tarafından kente kazandırılmaktadır. Bu sebeple
toplum değiştiğinde ister istemez kent de
değişecektir. Kent her zaman değişime açık
olmuştur. Kır, kent arasındaki ayrımda bu
durumun etkisi oldukça fazladır. Para ekonomisinin yoğun olduğu metropol, kırsal ticaretin imkân vermediği alışverişlere önem
kazandırır. Dolayısıyla modern zihin daha
çok hesap yapar ve nitel değerler yerini
nicel değerlere bırakır (Simmel, 1990, s. 80-83).
Buradan yola çıkarak kentin merkezinde
para alışverişinin hâkim olduğu söylenebilir. Kentler her şeyden önce iş bölümünün
en üst düzeyde yapıldığı mekânlardır. Küçük kentler kendi kendini denetler; ancak
metropoller ise doğası gereği çok yaygın
ulusal ya da uluslararası alana yayılır (Simmel, 1990, s. 87). Çünkü kentler ekonomik iş
birliğinin zeminidir. Kent ne kadar büyürse
ekonomi de o yönde büyüyerek iş birliğine
daha fazla imkân sağlayacaktır. Böylelikle, kentin yaşam şeklini o kentte yaşayan
insan toplumu belirlemektedir. Dolayısıyla
insan topluluğunun sahip olduğu niteliksel
değerler ve kültürün topluma yansımasıyla
kentin maddi ve manevi değerleri de değişecektir. Zamanla birlikte değişen yaşam
koşullarıyla insan da değişmektedir. Ancak
sahip olduğu değerler yitirilmemektedir.
Çünkü toplum içerisinde yaşayan insanların
birbiriyle teması değerlerin de taşınmasına
ön ayak olmaktadır. Kuşaklar arasında bir
iletişim bulunmaktadır. Geçmiş kuşaktan
edinilen bilgiler gelecek kuşaklara aktarılmaktadır. İnsanın uygar çevresini nasıl
meydana getirdiği ve bu tarihi ardışıklık
ile bunun bilinmesi kent içerisinde sahip
olunması, yeniden yorumlanması kültür
sayesindedir (Shaukland, 1996, s. 25). Dolayısıyla kent tarihi sürecin vücut bulduğu bir
yaşam alanıdır. Var olanın üstüne birikerek
ilerlemekte ve bu sebeple geçmişe de atıfta
bulunmaktadır. Kültür birikimle meydana
gelmektedir. Kent de katmanlardan oluşmaktadır. Katmanların birbiriyle temasını
sağlayan ise kültürdür.
Kent kültürünün en içsel özelliği özgürlüktür. Kent kültürü, her zaman yeniliği, fark-

facade language and space fiction. For this
reason, 19th century Eskişehir, with the
construction material and built
environmental texture of the Odunpazarı
houses and its surroundings is compared
and contrasted with the city’s 21st century
condition, with the construction material and
environmental texture of Batıkent, both
neighbourhoods of Eskişehir. This review,
which is a qualitative research study, utilized
the notes obtained from the literature review
and field study. In the field study, deductions
are made by making observations on the
streets in the two regions. In the study, the
emerging urban texture is seen by looking at
both regions from an upper scale. In the
continuation of this phase, the formations of
the streets, that form the texture and the
dwellings that shape these streets and their
effects on the life styles are dealt with. Thus,
how the ever-changing city culture evolves is
revealed.
Anahtar Kelimeler: Kent kültürü, ortojenik
kentler, heterojenik kentler, geleneksel
mimari, uydu kent
Keywords: Urban culture, orthogenic cities,
heterogeneous cities, traditional
architecture, satellite city
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Yapılan bu çalışma, doktora dönemimde,
doktora tez çalışmasına yönelik yapılmıştır.

Eskişehir Değişen Kent Kültürü

lılaşmayı ve özgürleşmeyi temsil etmektedir. Farklı olmak ve diğerlerinden farklı
yaşamaya olan gereksinim insanoğlunun
en temel bileşenlerindendir. Kent ise bu
gereksinimi karşılayan bir oluşumdur. Kent
sayısız faktörü, sürekli değişen değişkenleri bünyesinde barındırıp denge kurduğu
için organik bir kimliğe sahiptir (Demirkan, 1996, s. 21,22). Kent sürekli değişim ve
gelişim içerisindedir; çünkü merkezinde
insan vardır. İnsan değiştiği ve değiştirdiği
sürece kent de değişecektir.
3. Eskişehir Kent Kültürü ve Tarihi
Dokuda Konut Oluşumu
Eskişehir’in geçmiş on beş yüzyılına ait
bilgilere erişim mümkündür. Bu bilgiler
dahilinde kentin çok fazla uygarlığa ve
kültüre ev sahipliği yaptığı görülmüştür.
İlk yerleşimler neolitik ve kalkolitik döneme rastlamaktadır. Hititlerin yaşadığına
dair izler mevcut olmakla birlikte, birçok
kaynakta adı geçen Dorylaion ismi ise
Frigler’e dayanmaktadır. Kentin Frigler
döneminde geliştiği belirtilmektedir. Eskişehir, Frigler’den sonra Lidyalılar, Persler
ve İskender’in eline geçmiştir; ancak bu
dönemlerde fazla istila olmasından dolayı
yeni yapılaşmalar olamamış, Frig etkisi
devam etmiştir. Daha sonra Romalılar’a
geçen kent ticari anlamda gelişmiştir (Ertin,
1994, s. 9-11). Romanın ikiye ayrılmasıyla Bizanslılar’ın eline geçen kent, çok
tanrılı inançtan tek tanrılı inanca geçerek
Hristiyan kültürünü benimsemiştir. Ticari
anlamda gelişen kent, Arap istilasıyla
durgunlaşmıştır. 12. yüzyılda Selçuklular
ile yapılan savaşlarda büyük tahrip gören
kent Eskişehir adını almıştır. Selçuklular’ın yenilgisiyle Osmanlı’ya geçen kent,
merkezi Sultanönü olarak kurulmuştur. Bu
dönemde Eskişehir için; 17. Yüzyıl-1860
dönemi duraklama, 1860-1914 yılları ise
gelime dönemi olarak bilinir (Ertin, 1994,
s. 11-13). Lületaşının ilk kez 18. yüzyılda Avrupa’ya tanıtılması ile kent ticari
anlamda gelişmeye başlamıştır (Ertin, 1994, s.
14,16). 1860 yıllarında Balkan ve Kırım’dan
Tablo: 1
Kent ve konut oluşumundaki baş etkenler.

yapılan göçler gelişime yön vermiş, Porsuk
kıyısına yerleşmeler başlamıştır. Demiryolu ise bu gelişimi ivmelendirmiştir (Ertin,
1994, s. 17). Bu dönemde, Porsuk etrafında
Rum ve Ermeniler yaşarken güney tepelerde Müslüman mahalleler yer almıştır
(Ertin, 1994, s. 18). Birinci dünya savaşına
kadar geçen sürede diğer kentlere göre
ön plana çıkan Eskişehir (Ertin, 1994, s. 20),
1923-1950 yıllarında modern kent görünümü kazanmıştır. 1950-1960 yıllarında
fonksiyonların çoğalması ile güçlenmiş
(Ertin, 1994, s. 46), 1960-1980 yılları arasında
büyüme göstermiştir. 1980 yılı sonunda hemen hemen günümüz koşullarını
yakalamıştır (Ertin, 1994, s. 55). 1960-1980
yılları arasında kooperatifler ve gecekondulaşma üzerinden yapılaşmalar artmıştır.
Yine bu zamanlarda kente apartmanların
yapılmasıyla bir zamanlar zengin halka ev
sahipliği yapan Odunpazarı, yerini alt gelir
grubuna bırakmıştır (Ertin, 1994, s. 68-69).
1980’lerin sonuna doğru kent kuzeybatıya
doğru Aşağı Söğütönü’ne doğru genişlemeye başlamıştır. Bu dönemde iki, üç
katlı binaların yerine artık yedi, sekiz katlı
binaların inşa edildiği görülmüştür (Ertin,
1994, s. 77,83). Genel olarak bakıldığında ise,
kentin şekillenmesinde ve kent dokusunun
ve konut bölgelerinin oluşumunda Porsuk
Nehri doğal etken ve demiryolu ulaşımı
yapay etken olmak üzere iki ana etkenin
öne çıktığı görülmektedir. Konut tipinde de
Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası
dönemde farklılıklar kolaylıkla anlaşılmaktadır (Tablo 1).
Eskişehir’de tarih içinde yaşanan kültürel
değişim ve yaşam tarzı, kent içerisindeki
bölgelerde birçok yönden çeşitliliklere
neden olmuştur. Teknoloji ve yapı malzemelerinin gelişmesiyle Eskişehir’de de geleneksel mimariden yeni mimari arayışlara
yönelinmiştir. Gelişmekte olan kentlerde
olduğu gibi, Eskişehir’in yoğunluğunun da
artması bu yoğunluğu azaltacak olan uydu
kentleri ortaya çıkarmıştır. Redfield ve
Singer, kentleri kültür bağlamında ortoje-

Kent şekillenmesindeki etkenler

Konut tipinin oluşmasındaki baş etkenler

Porsuk Nehri (doğal etken)

Cumhuriyet öncesi (geleneksel mimari)

Demiryolu ulaşımı (yapay etken)

Cumhuriyet sonrası (modern mimari)
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nik ve heterojenik olmak üzere iki kavram
üzerinden açıklamaktadır (Ayata & Ayata,
1996, s. 111). Bu durum Tablo 2’de ifade
edilmiştir.
Tablo 1’e bakıldığında ortojenik kentlerin
sade bir kurgusu olduğu ve bunu korumaya
çalıştığı söylenebilir. Heterojenik kentlerin
ise daha karmaşık bir yapısı olduğu ve
değişime açık olduğu görülmüştür. Sadelik ve karmaşıklıktan bahsedilen somut
olmaktan ziyade soyut olan değerlerle
daha yakından ilişkilidir. Toplum yapısını
oluşturan yaşam şekilleri de bu kurguların
oluşmasında oldukça etkilidir.
Kente bakıldığında, ilk yerleşimin başladığı yerler olan kent merkezi ile kentleşmenin hızlandığı zamanlardaki uydu
kent arasındaki farklı kent kültürünün,
ortojenik ve heterojenik dokusunu oluşturduğunu görebiliriz. Kentlerde birçok
insan yaşamaktadır. Dolayısıyla her insan
farklı özellik sergileyecek, farklı gruplar
ve yaşam şekilleri oluşacaktır. Bu sebeple
günümüz kentleri için heterojenik bir görünüm sergilediği; uydu kentlerin ortak bir
yaşam tarzıyla, homojen yani ortojenik bir
yapı sergilediği ifade edilebilir. Çalışma
kapsamında da Eskişehir’in geleneksel
kent merkezi olan Odunpazarı ve Eskişehir
için ilk uydu kent olma özelliğini taşıyan
Batıkent bu kapsamda ele alınmıştır.
3.1 Eskişehir’in Ortojenik ve
Hetorejenik Bağlamda İrdelenmesi
İnsanla birlikte değişen, insanla birlikte
var olan kentin yaşayan bir özelliği vardır.
Kent, yeni bir yaşam düzenine bizi uyarlayan bir organizmadır (Sevindi, 2003, s. 73).
Organizma olarak tabir edilmesiyle aslında
canlı olduğu ve kendisiyle temasa geçenleri etkilendiği düşünülebilir. Kentin sınırlarını mekân, zaman ve hareket belirlemektedir. Değişen her şeye anlam yüklenir. İnsan
bu anlamlar ile yaşamını sürdürmektedir.
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Mekânsal ayrışma hem sosyolojik hem
de coğrafik olarak tanımlanmaktadır;
ancak ikisi de birbiriyle bağlantılıdır. Bir
toplumun belirleyici karakteristik özellikleri kentteki toplumsal yaşamı çevreleyen,
temel özelliklerini ortaya çıkaran fiziksel
mekânla ilişkilenir (Tümtaş, 2012, s. 55). Bir
kentte tek bir toplumun kesin varlığından
bahsedilemez. Farklı yaşam biçimlerine
sahip topluluklar farklı bölgelerde bulunarak da kenti oluşturabilir. Birçok kentte
bu durum mevcuttur. Farklı kültürler ve alt
kültürlerin bir arada yaşayarak kendilerine
ait bölgeler oluşturduğundan bahsedilebilir. Kendilerine ait bölgelerin oluşturulması, fiziksel olarak mekânlara da yansımaktadır. Çünkü kültür bir yaşam biçimi
olarak insanı ve çevresini maddi ve manevi
yönüyle etkilemektedir. Fiziksel mekân,
insanın sahip olduğu kültürel değerler ve
yaşam tarzlarıyla şekillenmektedir. Sosyal
olarak ortak bir paylaşımda bulunan insanların bulunduğu yerler de ister istemez
kendi kurgusunu oluşturacaktır.
Kentlerdeki mekânsal konumlanışlar, sosyo-ekonomik durumlar temelinde gerçekleşmektedir. İnsanların yaşam standartları
bir şekilde gruplanmalarını ve ortak yaşam
alanları edinmelerini ortaya çıkarmaktadır.
Kent içerisinde farklı yaşam alanlarının
oluşmasının sebebi de kullanıcılarının ekonomik ve sosyal farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Hugo ve Heidegger, sadece
yapıların biçiminin değil aynı zamanda
kendilerine seçtikleri alanların da temsil
edilen düşünceyi ifade ettiklerini belirtmektedir (Hugo & Heidegger, 1996, s. 65). Dolayısıyla, insanların sosyal değişimleri yani
maddi ve manevi değişimleri, imkanların
iyileşmesine ve daha konforlu yapıların
oluşmasına olanak vermiştir.
Öte yandan, kentsel mekânın biçimlenmesinde; sanayi, üretim ve depolama alanları,

Ortojenik kentler

Heterojenik kentler

Yerleşik ve kendine özgü bir kültüre sahiptir.

Farklı kültürlere ev sahipliği yapabilir.

Çevresindeki kültürleri eriterek var olan kültüre
entegre eder.

Eski kültürün yanı sıra yeni kültürlere de açık
olup hatta eski kültüre zıt düşen kültürleri bile
benimseyebilir.

Eski kültür sabit kalır, yenilikler ise onunlar birlikte
üretilir.

Kültürel değişim farklılık, çeşitlilik ve
karmaşıklıktan kaynaklanmaktadır
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Tablo: 2
Ortojenik ve heterojenik kentlerin özellikleri.

Eskişehir Değişen Kent Kültürü

liman ve demiryolu sistemleri etkili olan
kimlik ögeleri olarak ifade edilmektedir.
Sanayi; işlevi ve yaşam alışkanlıklarıyla
kentin fiziksel olarak şekillenmesinde
etkili olmaktadır. Dolayısıyla sanayinin
egemen olduğu kentlerde, yayılma ve
büyüme üretime göre şekillenmekte ve bu
şekilde kentin makroformu oluşmaktadır
(Akın, 2011). Bu duruma paralel olarak; bir
sanayi kenti olan Eskişehir’in gelişiminde
de Tablo 1’de bahsedildiği gibi demiryolu
oldukça etkili olmuştur. Yapıldığı günden
bu yana değişerek dönüşerek günümüzde
de kullanılmaya devam etmektedir. Aynı
şekilde Porsuk nehri de kent içerisinde
değişerek ve dönüşerek yaşamını sürdürmüştür. Porsuk nehri ile kentliler birçok
şekilde temas kurmaktadırlar. Bu temas;
görsel, işitsel ve koku duyusunun yanı sıra
sosyal aktiviteleriyle kullanıcısına psikolojik temas imkânı da sağlamaktadır. Bu
iki ana hat demir yolu ve nehir şehri ikiye
bölmektedir.
Kentin konumlanışında etkili olan bu
iki ana hattın, Eskişehir için önemli olan
sanayi alanlarının ve Odunpazarı ile
Batıkent’in şehir içerisindeki konumlanışı
ve birbirleriyle olan ilişkileri Şekil 1’de
ifade edilmiştir. Demiryolu ve Porsuk
hattı kentin ortasından geçerek, Eskişehir’i kuzey ve güney yönünde iki bölgeye
ayırmıştır. Odunpazarı güney bölgesinde,
Batıkent ise kuzey bölgesindedir. Kent
ölçeğinde bakıldığında Odunpazarı’nın
merkezi bir konumda olduğu, Batıkent’in
ise merkezin dışında kaldığı görülmekte-

dir. Kırmızı noktalarla ifade edilen sanayi
alanlarıdır. Batıkent’in hemen yanında
bulanan; mobilyacılar, boyacılar, marangozlar ve mermerciler gibi işletmelerden
oluşan dumansız küçük ölçekli sanayi
sitesidir. Odunpazarı’na daha yakın olan
ve iki hat arasında, şehrin tam merkezinde
bulunan sanayi alanı ise Eskişehir Şeker
Fabrikası’dır. En büyük olan ve şehrin dışından konumlanma gösteren ise Organize
Sanayi’dir.
Şekil 1’de de görüldüğü üzere Odunpazarı
demiryolu hattının güneyinde; Batıkent ise
kuzeyinde yer almaktadır. Diğer yandan
endüstri şehri olarak anılan Eskişehir’in
sanayi alanlarının kuzeybatıdan güneydoğuya doğru konumlandığı görülmektedir.
Dolayısıyla sanayi büyümesinin kent büyümesiyle ilişkili olduğu görülmüştür. Bu
büyüme hakkında 3. bölümde, Şekil 5’te
detaylı olarak bahsedilmiştir.
Eskişehir kentinde konut oluşumu ele alındığında, Odunpazarı her zaman varlığını
korumuş ve ilk yerleşim yeri olarak kendini göstermiştir. Geleneksel kent merkezi
olarak Odunpazarı, topoğrafyayla uyumlu,
yerel malzeme ile üretilmiş bir merkezdir.
Odunpazarı geleneksel yaşamın devam
ettiği bir merkez olarak hayat bulmuştur.
Mahremiyet anlayışına değer verilen bir
yapılanması mevcuttur ve sokak dokusu da
bu anlayışa paralel oluşmuştur. Daha önce
yüksek gelir grubunun yaşadığı Odunpazarı, zaman içerisinde yerini düşük gelirli
ailelere bırakmıştır. Günümüzde ise yaşam
tarzıyla yüksek gelir grubunun yaşadığı

Şekil: 1
Eskişehir kentinin gelişim sürecindeki
faktörler.
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Batıkent uydu kent özelliği ile kentin dışında bir yapı sergilemektedir. Geçmişte, kurgusu ve kullanımıyla daha yalın bir yaşam
biçimi gösteren Odunpazarı günümüzde
yerini daha karmaşık bir hale bırakmıştır.
Ortojenik bir kent yapısına sahipken artık
heterojenik bir kurguya sahiptir.
Değişen kent kültürü ve yaşam biçimleriyle birlikte, kalabalık ailelerin bir arada
yaşadığı Odunpazarı yerini daha çekirdek
ailelerin yaşadığı ve giderek yalnızlaştığı Batıkent’e bırakmıştır. Eskişehir’in
kuzeybatısında yer alan Batıkent, uydukent
olarak ele alınabilir; çünkü, şehrin merkezinden uzakta, kendi sınırlarını ve yaşam
standartlarını belli eden bir yapılaşması
vardır. Yapıldığı zamanlardan bu yana
yüksek gelirli olarak kabul edilen halka
ev sahipliği yapmaktadır. Kurgusal olarak
ortojenik bir yapıya sahiptir.
3.2 Geleneksel Kent Merkezi Olarak
Odunpazarı
Kurşunlu külliyesinin etrafında konumlanmış olan Odunpazarı 19. yüzyıl geleneksel
dokusunu yansıtmaktadır. Geleneksel
mimari ile oluşturulan ve benimsenen Türk
evi, Rumeli ve Anadolu yerleşkelerinde
500 sene var olmuş kendine has karakteri
olan bir ev tipidir (Eldem, 1954, s. 10). Türk
evinin yapısında Orta Asya’dan getirilen
kültürel ve Anadolu’da daha önceden yaşayan kültürlerin özellikleri görülmektedir
(Göğebakan, 2015, s. 44). Geleneksel mimaride
taşıyıcı sistem; ait olan bölgenin coğrafi,
sosyal, ekonomik, jeolojik ve iklimsel
yapısına göre şekillenmektedir. Taş ya da
ahşap iskeletten oluşmaktadır. Dolgu ve
sıva ile tamamlanmaktadır (Oymael, Çakır,
& Bideci, 2011, s. 75). Bahsedilen bu somut
durum, yaşam koşullarının ve imkanların,
yaşam tarzını oluşturduğunun basit bir
örneğidir.
Odunpazarı’nın ait olduğu dönemin Türk
konut mimarisini, kültürel özelliklerini,
yaşam tarzını yansıtmasından dolayı, bu
bölge GEEAYAK (Gayri Menkul Eski Eserler ve
Anıtlar Yüksek Kurulu) tarafından 1981 yılında
kentsel sit ilan edilmiştir. 1986 yılında
da Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu tarafından kentsel sit
olarak kabul edilmiştir (Olcay Uçkan & Uçkan,
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2002, s. 29). Odunpazarı’nın masif duvarlar
üzerinden geliştirilmiş bir kurgusu bulunmaktadır.
Odunpazarı kent dokusunun organik bir
formu bulunmaktadır. Yapılar, bu organik
dokuya uyumlu olacak şekilde yerleşmiştir. Bir ev sokağa bakıyorsa tüm çıkmaları
da sokağa bakmaktadır. Tüm bölgenin bu
şekilde oluşmasından dolayı, kullanıcıları sürekli birbirleriyle iletişim ve temas
halinde olmuşlardır. Yaşanılan bölgedeki
günün ekonomik koşulları da düşünüldüğünde, evde bekleyen bir kadın, ev hanımı
bulunmaktadır. Ev önlerinde oturan kadınların birbirleriyle sohbet etmeleri, sokaktan
geçen yabancıya selam vermeleri de bu
iletişimin somut bir örneği olarak mahalle
yaşantısının göstergesidir.
Odunpazarı Selçuklu, Osmanlı ve günümüzde de Türkiye Cumhuriyeti olmak
üzere üç medeniyete ev sahipliği yapmıştır.
Sufi tarikatlarının en büyüğü ve en önemlisi olan Mevleviliğin bu kentte dört asır yaşadığından bahsedilmektedir. Mevleviliğin,
gelenek yaşam ve kentin gelişimi üzerinde
oldukça etkisi olmuştur (aktuelarkeoloji, 2010).
16. Yüzyılda Osmanlı döneminde yapılan
Kurşunlu Külliyesi’nin içinde bulunan
Mevlevihane günümüzde hala aktiftir
(Adalıoğlu, 2007, s. 247). Bu sebeple Mevlevilik’in yaşandığı bu bölgede mahremiyet
algısının yaşam kültürünü ve yapılı fiziki
çevreyi etkilediği düşünülebilir. Bunlara
ek olarak, Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde bahsettiği adı geçen sokakların
beşi hala aynı isimle korunmaktadır (Kültür
ve Turizm Bakanlığı, 2020). Bu bilgilerden de
görüldüğü üzere, uzun bir tarihi geçmişi
olan Odunpazarı’nın geçmişteki izleri hem
fiziki anlamda hem de sosyal anlamda hala
kendisini göstermektedir.
İki asırlık geçmişi olan yapıların, yapıldığı
dönem koşulları düşünüldüğünde günümüze göre farklılıkların olması kaçınılmazdır.
Odunpazarı evlerine ilk olarak bakıldığında, sokağa doğru yönlenen cumbalar
dikkat çekmektedir. Cumbalar bulunduğu
evin hayatıdır. Hayat denilmesinin sebebi
de yemeklerin burada beraber yenilmesi,
aktivitelerin burada yapılması gibi evin
en hareketli ve sıcak ortamı olmasıdır. Bu
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kadar hareketliliğin yanı sıra, mahremiyet algısının önemli olduğu Odunpazarı
evlerinde cumbalar dışa açılan penceredir.
Çünkü sokağa yönlenen cumbadan, evdeki
kadın kapısına geleni görebilmekte ve bu
şekilde davranabilmektedir. Bu konumlanışından dolayı yapı sokakla temasını
koparmamıştır (Özkurt, 2006, s. 19). Yapılarda,
moloz taş, ahşap hatıllı kerpiç kullanımları
görülmektedir. Üst katlarda bağdadi tekniği görülmektedir. Organik dokuyu bitişik
nizamın konumlanışı etkilemiştir (Halaç,
2006, s. 22). Odunpazarı genellikle bir iki
katlı, ahşap iskeletleri kerpiçle doldurulmuş meskenlerdir. Yerleşme dokusu bitişik
nizamlı yapılardan oluşan, dar, dolambaçlı,
yer yer eğimli taş kaldırımlı sokaklardan

oluşmaktadır (Ertin, 1994, s. 27). Odunpazarı’na ait görsellerden de görülebileceği
gibi, konutların sokak ilişkileri güçlü olup,
ortak bir mimari cephe dili bulunmaktadır
(Şekil 2). Bu özellikleri ile Odunpazarı evleri
geleneksel Türk Evi mimarisini yansıtmaktadır.
Odunpazarı zaman içerisinde ortojenik bir
yapılanmadan heterojenik bir yapılanmaya
evrilmiştir. Bu değişikliğin sebebi olarak,
yapıldığı dönem koşullarında geleneksel
mimari ve geleneksel bir yapılanmayla
geleneksel bir yaşam tarzının benimsenmiş
olması gösterilebilir. Konutların, sokakla
arasında engel olmayışı dışarıyla sürekli bir temasını sağlamıştır. Bu durumun
mahalle ilişkilerini getirdiği söylenebilir.

Şekil: 2
Odunpazarı’na ait görseller.

Sayı 30, Temmuz 2020

27

Elif Atıcı, Ayşe Duygu Kaçar

Yapıldığı dönemde zengin ailelere hitap
ederken, sonraki dönemlerinde düşük
gelirli ailelere ev sahipliği yapmış ve
günümüzde ise turistik bir bölge olarak
konut kullanımından uzaklaşmaya başlamıştır. Çünkü teknolojinin gelişmesiyle
birlikte, insanlar daha rahat yaşam koşulları için, Odunpazarı evlerinin sağlayamadığı imkanların peşine düşmüştür. Bu
sebeple Odunpazarı tarihi süreç içerisinde
değişimler geçirerek varlığını sürdürmüştür. Dolayısıyla, Odunpazarı’nın kültürel
bağlamda kökenlerine bağlı kalarak sürekli
bir dönüşüm içerisinde olduğu söylenebilir.
Son yıllarda sayısı hızla artan müzeler ve
ticari mekânlar da dönüşmekte olan kent
kültürü ile örtüşmektedir.
3.3 Uydukent Olarak Batıkent
Uydu kentler, ana kente bağlı olarak
kurulan, onun yükünü azaltan çerçevede
kurgulanan kentlerdir. Uydu kentlerin
yapılmasındaki amaç büyükşehirlerin
yükünü azaltarak, kentleşmenin düzenli bir
şekilde gelişmesini sağlamak ve toplumu
ekonomik yönden rahatlatmaktır (Kocakuşak, 1990, s. 353-354). Buradan yola çıkarak
uydukent için, kentin yeni yüzü denilebilir.
Uydu kent, kırsal ve kentsel yaşam arasında ortak bir alan gibi davranmaktadır.
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Kırsal ve kentsel yaşamın olumsuzluklarından kaçıldığı uydu kentte her ikisinin de
olumlu yönlerini bulmak beklenmektedir.
Taşra kültürü ve kentin karmaşıklığından
uzaklaşarak daha olumlu şartlarda zengin
kent kültürü edinilmektedir (Ayata & Ayata,
1996, s. 127). Kent ve uydu kent arasındaki
farklılık iki kategoriye indirgenebilir. Bunlar: fiziksel, ekolojik farklılıklar ile, sosyal
yaşam ve yaşama biçimine ait farklılıklar
olarak ifade edilebilir. Fiziksel ve ekolojik
farklılıklar şu şekilde sıralanabilir (İpek,
2002, s. 126-127):
•

Uydu kentler, kentlere göre daha geniş ve parçalanmış alanlara sahiptir.

•

Nüfus bakımından ele alındığında,
uydu kentler homojen bir yapıya
sahipken kentler heterojenik bir
karakterdedir.

•

Uydu kentler kente bağımlıdır; ancak
kentten daha sınırlıdır. Bu sebeple
kendi içerisinde biçimlendiği için
daha kolay müdahale edilebilmektedir.

Bahsedilen bu farklılıklardan ilkine göre
aslında kentin yoğun, yorucu ve olumsuz
yönlerinden bir kaçış olarak uydukent, kent
içinde yeni bir yaşam alanı olarak ifade

Şekil: 3
Batıkent’in yıllara göre değişimi (Google
Earth programından yararlanılmıştır).

Eskişehir Değişen Kent Kültürü

edilebilir. Çünkü kent kalabalık olduğu
için sorunlara müdahalede bulunmak daha
zor; ancak uydukent için bu problemler
daha kolay aşılabilmektedir. Bu sebeple
yaşamak için daha avantajlı görülmektedir.
İkinci farklılık ise Wirth’in ifade ettiği gibi
kentsel yoğunluk olarak daha az nüfusa
sahip olmalarıdır. Sosyal yaşam biçimi
sunmalarına rağmen (İpek, 2002, s. 128) nüfus
olarak kentten daha az nüfus yoğunluğuna
sahip ve homojen bir yapıdalardır.

Batıkent’in oluşumu çok yenidir. 2000’lerin başından bu yana değişimi, Google
Earth’ten elde edilen verilerle Şekil 3’te
ifade edilmiştir.
Eskişehir, Batıkent mahallesine doğru Güneydoğu-Kuzeybatı doğrultusunda büyüme
göstermiştir. Batıkent’in büyüme yönüne
ve var olan durumuna ait fotoğraflar Şekil
4’te ifade edilmiştir.
Şekil 4’te birinci resimde alanın harita
üzerinden ifade edilişi bulunmaktadır. Bu

Şekil: 4
Batıkent’e ait hava fotoğrafı ve görseller (Google Earth programından
yararlanılmıştır).
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harita üzerinde fotoğrafı olan yerler sarı
noktalar ile ifade edilmiştir. Fotoğraflar
ve konumları numaralarla ifade edilmiştir.
Şekil 4’te yer alan haritada ve fotoğraflarda görüldüğü üzere, geleneksel kent
merkezinin aksine, Batıkent’in organik bir
dokusu bulunmamaktadır. Bu planlı doku
içerisindeki konutlar ise, çevreden kopuk
tasarlanmıştır. Güvenlik gerekçesiyle
sitelerin ve müstakil konutların dışarıyla
temasını kesen duvarları bulunmaktadır (1,
2, 3 numaralı görsellerde müstakil evlere ait sitelerin
görselleri bulunmaktadır. Diğer görseller ise apartman sitelerinin oluşturduğu konutlardır). Görselden de anlaşıldığı üzere devam eden inşaatlar bulunmaktadır. Batıkent bu bağlamda
büyümekte olan bir yerleşim alanıdır.

Odunpazarı’nın iki yüzyıllık geçmişi sahip
olduğu dokusunu fiziksel olarak büyük

oranda korurken, kültürel yaşamda birtakım
değişiklikler geçirerek günümüze kadar
gelmiştir. Dolayısıyla Odunpazarı’nın,
ortojenik bir düzenden, heterojenliğe geldiği
söylenebilir. Fiziksel dokuyu ve bununla
birlikte kültürel yaşamı etkileyen ana faktörün konutlar ve konutların sokakla olan
ilişkisi olduğu söylenebilir. Çünkü, konutun
tasarlanışı yaşam şeklini etkilemiştir. Sokakla olan ilişkisi ise dışa dönük olmasını,
mahalle anlayışını, komşuluk ilişkilerini
beraberinde getirmiştir. Sokakla arasında bir
engel olması ise, yapının kendi içine dönük
olmasına ve dışarıyla sınırlı bir temasın kurulmasına neden olmuştur (Şekil 5 ve Şekil 6).
4.

Karşılaştırmalı Bir Alan Çalışması
Olarak Odunpazarı ve Batıkent

Odunpazarı, sınırları genişleyen Eskişehir
kenti içerisinde merkezi konumunu ve öneŞekil: 5
Güncel hava fotoğrafı üzerinde Eskişehir
1986 planı.
Şekil: 6
Odunpazarı ve Batıkent’in şehir içindeki
konumu (Kaynak: Ertin, G. (1994)).
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mini korumaktadır. Kentin bu geleneksel
kent merkezi etrafında büyüdüğü gözlemlenmektedir. 1986 yılındaki haritadan
edinilen bilgilere göre, konut yerleşimi demiryolu ve Porsuk etrafındadır (Harita Genel
Müdürlüğü, 2020). Eskişehir’in 1986 yılındaki
konut oluşumu güncel harita üzerine yerleştirilerek şu anki mevcut durumda nasıl
bir hal aldığı Şekil 5’te ifade edilmiştir.
Şekil 5’te gri ile ifade edilen güzergâh
demiryolunu; mavi ile ifade edilen hat ise
Porsuk nehrini ifade etmektedir. Bordo
alan Eskişehir’in 1986 yılındaki var olan
durumunu ifade etmektedir. Görüldüğü
üzere konutlaşma Odunpazarı’ndan başlayarak Porsuk ve demiryolu hattına doğru
yayılma göstermiştir. Sarı ile işaretlenen
Batıkent’in şehir merkezinden uzakta çepere doğru yer aldığı görülmektedir. Kırmızı
noktalar ile çevrili alanlar sanayi alanlarını
göstermektedir. Sanayi yönünde büyüme
gösteren kentin, aynı yönde gelişen konutlaşma sürecinde, Batıkent kent merkezine
yaklaşık 10 kilometre uzaklıktadır (Şekil 6;
Ertin, (1994)’ten yararlanılarak oluşturulmuştur.).

Şekil 6’da yeni sanayi ve endüstriyel alanların konumlanışı gösterilmektedir. Sanayi
kentin büyümesi ve konut gelişimini de
etkilemiştir.
Dünya üzerinde kent dokularının belirlenmesinde iki ana düzen vardır; kent siluetinin ritmik düzeni organik düzen ve kent
siluetinin metrik düzeni geometrik düzendir. Bu iki düzen, farklı kültürlerin kentsel
mekânın oluşumuna etkide bulunan bir
kültürel oluşum olarak ifade edilmektedir
(Kulözü, 2016, s. 23). Bu kültürel oluşum farkı
Odunpazarı ve Batıkent arasında da görülmüştür. Toplumsal bir varlık olan insan
yaşamını şekillendirirken ilk önce kendisini
ve yaşadığı yeri şekillendirmektedir. Günümüzde bu durum ele alındığında, insanların
yaşadıkları evleri, kendi yaşam koşullarına,
kültürlerine ve ihtiyaçlarına göre şekillendirdikleri görülmektedir. Aynı iklime
sahip şehirdeki konutların birbirinden farklı
olmasının da sebebi budur. Çünkü insanlar
edindiği deneyimleri ve yaşam şekillerini
yapılı çevreye yansıtmaktadır. Böylece kent
içerisinde bir yaşam tarzı olan kültürün,
kentlerin kimliklerini oluşturduğu görülür.

Dolayısıyla, konutlar kültürün yansıtıldığı,
insanın yaşamı doğrultusunda şekil verdiği
alanlar olarak kabul edilebilir. Zaman içerisinde değişen kent dokusu içinde kendilerine özerk bölgeler oluşturan Odunpazarı
ve Batıkent kendi kültürleri ve bu kültürler
doğrultusunda oluşan konutları ile kullanıcısının yaşamını etkilemiş ve aynı zamanda
kendisini de dönüştürmüştür. Bu dönüşüm
iki bölgenin de kendine ait bir kimlik
oluşturmasını ve tanınmasını sağlamıştır.
Odunpazarı ve Batıkent arasındaki farklılıklar Tablo 3’te ifade edilmiştir. Tablo
3’te Odunpazarı ve Batıkent’in üst ölçekten alt ölçeğe doğru bir analizi yapılmıştır.
Oluşum zamanları ve o zamana ait yaşam
koşulları fiziksel çevreyi de etkilemiştir.
Fiziksel çevre de kentin dokusunu meydana getirmiştir. İkinci sırada doku analizi
yer almıştır. Konutların konumlanışı ve
sokakla aralarındaki ilişki kent içerisinde
kendilerine ait bir düzen oluşturmalarına
sebep olmaktadır. Üçüncü sırada cephe
analizi yer almaktadır. Geleneksel ve
modern mimari olarak iki ayrı durum gözlenmektedir. Bu sebeple Odunpazarı’nda
geleneksel mimari hâkim olduğu için her
konut tipi geleneksel Türk Evi mantığında
inşa edilmiştir. Dolayısıyla birbirleriyle
benzerlik göstermektedir. Ancak Batıkent’te modern mimari hâkim olduğu için,
her yapının bağımsız bir tercihi olmuştur.
Dördüncü sırada yapım teknolojisi yer
almaktadır. Burada yapıların şekillenmesinde etkili olan malzemelerin çeşitliliğine
bakılmıştır. Beşinci sırada mekân kurgusu
yer almaktadır. Görüldüğü üzere, Odunpazarı’ndaki geleneksel mimari doku, konutta
da mevcuttur. Bu durum, konut içerisindeki yaşamda da görülmektedir. Geleneksel
anlayış bu bölgede hem somut hem de
soyut değerleriyle var olmuş ve günümüzde de hala etkilerini sürdürmektedir. Ancak
Batıkent’te böyle bir durumdan bahsedilmesi mümkün değildir. Çünkü ya bireysel
konutlar ya da apartmanlar bulunmaktadır.
Bu durumda da insanların birbirleriyle
karşılaşma fırsatları da zorlaşacaktır. Altıncı sırada bulunan sokak kurgusu, yaşam
tarzının rahatlıkla gözlemlenebileceği alanı
ifade etmektedir. Çünkü insanlar sokaklarda bir araya gelmektedir. Sokaklar bireysel
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ODUNPAZARI

BATIKENT

Oluşum zamanı

19. yy

21. yy

Doku

Ortojenikten heterojeniğe

Ortojenik

Organik düzen

Metrik düzen

Şehrin ilk kenti olan Odunpazarı’ndaki tüm konutlar sokağa
çıkma vererek dış mekân ile temas kurmaktadır. Her konut
sokakla temas halindedir. Çünkü konutlarla sokak arasında
bir engel bulunmayıp, konutun cephesi doğrudan sokağa
açılmaktadır.

Son kent, uydu kent olan Batıkent ise günümüz teknolojisi
ile hayat bulmuş kendi içine dönük bir konumlanma
göstermiştir. Sokakla temas halinde değildir. Çünkü konutlar
kendisi ve sokak arasına bir ayırıcı eleman olarak kendi
duvarlarını örmüştür.

Batıkent’in kullanıcıları de konut da olduğu gibi kendi
içerinde ve dışarıya dönük değillerdir

Odunpazarı’nda mahalle kültürü yaşanmış ve konutlarında
olduğu gibi dışa dönük bir yaşam sergilemiştir.

Cephe

Ortak dil

Ortak dil yok

Yapım teknolojisi

Geleneksel mimari
Hımış tekniği-taş+ahşap karkas sistem

Modern mimari
Betonarme karkas sistem

Mekân kurgusu

Merkezi bir sofa(hayat) bulunur. Ev bu sofa etrafında
konumlanır.
Bir, iki ve üç katlı olanlar mevcuttur.

Günümüz konut tipinde +1 düzeni ile kurgulanmıştır.
Bir kattan sekiz kata kadar çeşitlilik göstermektedir.

Sokak kurgusu

Organik, topografyaya uyumlu
Arnavut kaldırımlı sokaktan-Asfalt sokaklara

Gridal bir sistem mevcut
Asfalt sokaklar

değil kolektif alanlardır. Odunpazarı’nda
konutla sokak arasında duvar olmayıp,
mahalle halkının evininin kapısında oturduğu mahalle anlayışı hala günümüzde de
devam etmektedir. Odunpazarı sakinleri
sokaktan geçen kişileri tanımasalar da
selamlaşma ile temas kurabilmektedirler.
Ancak Batıkent için böyle bir durumdan
söz edilememektedir. Çünkü asfalt sokaklar sadece araçlara yöneliktir.
Tablo 3’te Odunpazarı ve Batıkent arasındaki farklılıklar görülmektedir. Bu iki
bölge arasında iki yüzyıl gibi bir zaman
farkı bulunmaktadır. Bu zaman içerisinde,
insan ve insanın yaşamıyla birlikte çevresi
de değişmiş, kent de bu değişikliğe kayıtsız
kalamamıştır. Bu durum bile kentin, insan
eliyle şekillendiğinin ve sürekli değişim
içerisinde olduğunun bir kanıtıdır. Bu
süreçte kültürel değişiklikler kaçınılmaz
olmuştur.
Tablo 3’te görüldüğü üzere Odunpazarı
ve Batıkent; oluşum zamanları, dokuları, cepheleri, yapım teknolojileri, mekân
kurguları ve sokak kurguları olmak üzere
beş farklı konu üzerinden irdelenmiştir.
İnsan yaşamı zaman içerisinde, birçok
değişiklikler geçirmekte ve bunu da yaşamına yansıtmaktadır. Yapılı çevre olan
mimari çevre de bu durumu iyi bir şekilde
örneklemektedir. Bu bağlamda bir şeh-
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rin elli yılda bir tamamen değiştiği iddia
edilmektedir (Rossi, 2006, s. 135). Bu iddiaya
göre Eskişehir için aradan dört kez elli yıl
geçmiştir. Bu sebeple Eskişehir’in iki asır
önceki halinden her yönüyle farklı olması beklenebilir. Odunpazarı ve Batıkent
arasındaki oluşum zamanı farkının yaşam
biçimine yansıması bu iddiayı destekler
nitelikte olmuştur. Devamında gelen doku
incelenmesinde, her iki bölgede de konutların sokakla ilişkisi sonucu oluşan fiziki
yapılanma ortaya konmuştur. Odunpazarı,
kurgulanışı itibariyle sokakla teması olan
bir dokuya sahiptir. Sahip olduğu kültürel
değerleri, oluştuğu günden bugüne değişiklikler göstererek kendisini korumuştur. Bu
sebeple ortojenik bir yapılanmadan heterojenik bir yapılanmaya gelmiştir. Batıkent
ise, günümüz modern mimarisini yansıttığı
yeni bir oluşum olduğu için ortojenik bir
yapılanma göstermektedir. Devamında
gelen cephe incelemesinde Odunpazarı, geleneksel Türk mimarisi özelliğini
gösterirken; Batıkent’in günümüz modern
mimarisine ev sahipliği yaptığı söylenebilir. Bu mimari fiziki yapılanmayı etkilediği
kadar, yaşam şekillerini de bir o kadar
etkilemiştir. Geleneksel Türk mimarisinin
görüldüğü Odunpazarı’nda geleneksel bir
yaşam sürmüştür ve her ne kadar kullanım
biçimleri değişse de bu etkiler günümüz-

Tablo: 3
Odunpazarı ve Batıket arasındaki
farklılıklar.

Eskişehir Değişen Kent Kültürü

de de devam etmektedir. Batıkent’te ise
modern yaşamın yansımaları görülmektedir. Yapım teknolojisi olarak bakıldığında
geleneksel mimari denilince akla gelen
ahşap karkas sistem ve hımış tekniği
Odunpazarı’nda görülmektedir. Modern
mimarinin getirisi olan betonarme karkas sistem ise Batıkent’te görülmektedir.
Mimari yapılanmanın oluşturduğu mekân
kurguları da bu bağlamda değişmiştir.
Geleneksel yaşamın izleri Odunpazarı evlerinde sofa (hayat) adı verilen odada ailenin
toplanmasına imkân veren odanın varlığıyla kendisini göstermiştir. Yapıların sokakla
teması kesintisiz bir şekilde olup mahalle
yaşantısını sürdürmüştür. Batıkent’te bu
durumun aksine, villa ya da apartman site
şeklinde yapılanmalar mevcuttur. Yapıların etrafında sokakla iletişimini sınırlayan duvarlar bulunmaktadır. Odunpazarı
evlerinin maksimum zemin artı iki katlı
olmasının aksine Batıkent’te düşük yoğunluklu müstakil evlerin yanı sıra sekiz
katlı yapılar da bulunmaktadır. Sokakla
aralarında duvarların bulunması ve düşey
yapılanmanın artmasıyla daha çok nüfusun
bulunması beraberinde iletişimsizliği de
getirmiştir. Bu sebeple Odunpazarı’nda
yaşanılan komşuluk ve mahalle ilişkileri
burada görülmemektedir.
Tablo 3’te ifade edilen karşılaştırma
somut ve fiziksel olan değerlerin, toplum
yaşamına olan yansımalarını göstermektedir. Kentlerin gelişiminde fiziki
ve beşerî faktörlerin karşılıklı etkileşimi
oldukça önemlidir. Eskişehir’de toprağın
ve kentleşmenin şekillenmesinde Porsuk
Nehri’nin büyük ölçüde etkisinin olduğu görülmektedir. Ekonomik anlamdaki
gelişmelerine bakıldığında ise, Osmanlı
döneminde gelişme gösteren lületaşı zanaatkarları Odunpazarı’nda ticari faaliyetlerine devam etmektedir. Beşerî faktörleri
irdelendiğinde ise nüfusun alt gelir grubunun Odunpazarı’nda hizmet sektöründe yer
aldığı söylenebilmektedir. Bu değerlendirmenin ötesinde, insan yaşamını etkileyen
somut olmayan değerler de yer almaktadır.
Bu değerler içerisinde sözlü gelenekler;
gösteri sanatları; düğün, asker uğurlama,
çocuk oyunları gibi toplumsal uygulamalar

ve törenler; mutfak kültürü, batıl inançlar,
tedavi yöntemleri ve el sanatları olmak
üzere kendi içerisinde çeşitlenen kültürel
değerler bulunmaktadır (Detaylı bilgi için
bakınız: Koç, 2014). Eskişehir’de günümüzde
bu değerlerin bazılarının kaybolduğu bazılarının ise birtakım değişiklikler geçirerek
günümüze kadar ulaştığı görülmekte ve
özellikle mutfak kültürü ve el sanatları
turistik amaçlar ile Odunpazarı’nda yaşatılmaya devam etmektedir.
Tablo 3’te yapılan karşılaştırmalar sonucunda, yaşama şeklinin değiştiği ve bu
değişimin de fiziksel olarak konutu ve
çevresini etkilediği görülmüştür. Kültürün,
insanların bir arada yaşamasını, topluluk
bilincini oluşturmasını sağlayan bir değer
olduğundan daha önce bahsedilmiştir.
Dolayısıyla birlikte yaşama şeklinin değişmesi de kültürel bir değişimin sonucudur.
Odunpazarı’nda sokağa doğru kurgulanan
evler, mahremiyet açısından ve sokakla ilişkisi açısından oldukça önemlidir.
Sokakla ev arasında duvar gibi bölücü bir
engel bulunmamaktadır. Bu hal dışarıyla
sürekli bir temas halinde olmayı getirmiştir. Bu şekilde insanlar sürekli birbirleriyle
iletişim halinde bulunmuştur. Ancak gelişen teknolojiyle birlikte, insanlar birbirleriyle daha hızlı ve daha kolay iletişim kurabilmektedir. Gelişen teknolojinin birçok
olumlu yönü olduğu gibi, birebir temaslar
üzerinde ise olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Günümüzde de görüldüğü gibi,
kişisel temaslardan ve iletişimlerden uzaklaşılarak, küreselleşmenin getirdiği tek tip
bir yaşam hali benimsenmeye başlanmıştır.
Küreselleşmenin etkilerinin oldukça fazla
göründüğü alanlardan birisi de kültürdür.
Evrensellik ve yerellik arasındaki gerilimi
artıran küreselleşmenin dünya üzerinde
var olan kültürleri, mesafe kaygısı olmaksızın birbirine yaklaştırdığı söylenebilir.
Bu bağlamda küreselleşme ve teknolojik
gelişmeler, insan yaşamını etkileyerek
çevresini dönüştürmüştür. Odunpazarı ve
Batıkent arasındaki farklılık bu dönüşümü
somutlaştırmaktadır.
5. Sonuç ve Değerlendirme
İnsanları bir arada tutan kültür, insan yaşamına her yönüyle dokunmaktadır. Çünkü
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kültür, insanın oluşturduğu ve şekillendirdiği bir yaşamdır. Kent kültürü ise, mekân
ve bu mekânın kapladığı yer ile birlikte insanların ortak bir paylaşım sonucu oluşturduğu maddi ve manevi değerlerin bütünü
olarak görülebilir. Toplumların ortak bir
paylaşım sonucu oluşturulan kültürleri yine
kentli tarafından anlamlandırılmaktadır.
Dolayısıyla insan değiştiği sürece yaşamı
da dönüşecek ve kültür de bu dönüşümden etkilenecektir. Bu dönüşüm sürecinde
mekânların önemi oldukça büyüktür.
Çünkü kent kültürünün oluşmasında belirli
bir tarihe sahip mekânların gücü büyüktür.
Bu sebeple kültürün, insanları bir arada
tutan değer; kent kültürünün ise kentlilik
bilincini oluşturan ortak bir yaşam biçimi
olduğu söylenebilir.
Kuruluşu ilk çağa ve Frigler’e dayanan
Eskişehir, verimli ovaları, Porsuk vadisini
kontrol etmesi ve sıcak su kaynaklarına
sahip olması nedeniyle önemli bir ticaret
merkezi olmuştur. Şehir gelişirken sık sık
istilalara maruz kalarak Frigler’den sonra
Perslere ve sonrasında ise Romalılar’ın
eline geçmiştir. Romalılar döneminde sıcak
su kaynakları kaplıcalar haline getirilmiştir ve günümüzde de Eskişehir sıcak su
kaplıcalarıyla da bilinmektedir. Bu sıcak su
kaynaklarının güneyinde yer alan ilk yerleşim yeri Odunpazarı bu çalışmanın ana
konularından biridir. Çünkü, 19. yüzyıla
ait mekânların oluşturduğu Odunpazarı
geleneksel mimarlığa ait bir kurguyu barındırmaktadır. Bu kurgu içerisinde toplumsal
etkileşim dönemin ve dönem koşullarının yaşam tarzının bir yansıması olarak
görülebilir. Odunpazarı’nın tarihi kökenine
ve yaşam koşullarına bakıldığına, mimarisinde olduğu gibi yaşam tarzlarında da geleneksel durum görülmektedir. İnsanların
birbirleriyle sürekli temas halinde olduğu
bir mahalle anlayışı hâkimdir. Konutlarda
yaşayan aileler günümüze göre daha kalabalık olup, hepsinin bir araya gelip oturup
yemek yediği, vakit geçirdiği ortak alan
ise hayat adı altında yapının planına ve
görünüşüne etki etmektedir. Bu durumun
yapı cephelerindeki karşılığı cumbalardır. Ayrıca, cumbalar yapının dışa dönük
olmasının da bir göstergesidir. Günümüze
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doğru gelindiğinde ise 21. yüzyıla ait şehir
merkezinden uzak barınma mekânlarının
oluşturduğu Batıkent, geleneksel mimariden uzaklaşarak günümüz modern mimarisine ayak uydurmuştur. Çünkü ilerleyen
zaman içerisinde, teknoloji gelişmiş ve
mimarlık da bu duruma kayıtsız kalmamıştır. Yüksek yoğunluklu yapılaşmanın
sonucu olarak ortaya çıkan apartmanlarda
kişilerin birbirini tanıması çok mümkün
olmadığı gibi, sokaktaki apartmanlarla da
iletişim kurulması sitelerin güvenlikleri
nedeniyle çevreleyen duvarlar nedeniyle
bir hayli zorlaşmıştır. Batıkent’in yaşam
koşulları ele alındığında, şehir merkezinden uzaklaşmış, yüksek yoğunlukta çalışan
insanların sadece çalışmak için merkeze
yaklaştıkları görülmüştür. Batıkent aslında
şehrin dinamizminden yoksundur. Sosyal
mekanların sayısı azdır ve içe dönük bir
yaşam tarzı benimsenmiştir.
Bu çalışmada, zaman içerisinde meydana
gelen yaşam biçimleri ve teknolojideki
dönüşümlerin birçok şeyi etkilediği gibi,
mimarlığı da etkileyerek kente yansıdığı
ve kültürel çeşitliliğe de sebep olduğu
görülmüştür. Dolayısıyla teknolojinin hızla
geliştiği bir dünyada kültürün değişmeden sabit kalmasını mümkün olmamıştır.
Teknolojinin gelişmesi, iletişimin daha
hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve küreselleşme tüm dünya insanlarını birbirine
yaklaştırmaktadır. Bu durum sonucunda,
tüm dünyada kişisel ve özgün değerleri
silinmeye mahkûm ederken ve genel geçer
kabuller benimsenmeye başlamaktadır. Bu
sürecin olumlu ve olumsuz yönleri olduğu
açıktır.
Küreselleşmenin özgün olan her şeyi ele
geçirdiği günümüzde kültür de bundan
nasibini almıştır. Teknolojinin gelişmesiyle haberleşme kolaylaşırken, toplum
yapısında meydana gelen dönüşümler,
yaşam biçimlerinin değişmesi eski ve yeni
olan arasında bir gerilimi ortaya çıkarmıştır. Bu durum mimariye de yansımıştır.
Mimaride de özgün değerler kaybolarak,
yerini evrensel değerlere bırakmaya başlamıştır. Küreselleşmenin getirisi olarak
kentleşmenin sunduğu yeni yaşam tarzı
apartmanlarda, herkesin kendi evinde

Eskişehir Değişen Kent Kültürü

kendi içine dönük bir hal almasına sebep
olmuştur. Teknolojik gelişmelerin insan
yaşamını kolaylaştıran olumlu etkileri olsa
da insanların birbirleriyle temasını azaltan
kalabalık içerisinde yalnız kalmaları gibi
durumlara sebep olduğu söylenebilir. Daha
önce de bahsedildiği gibi toplumu bir arada
tutan değerlerin başında kültür gelmektedir. Ancak küreselleşme, toplumların
kültürlerini değiştirerek hatta yok ederek
evrensel bir hal almasına sebep olmaktadır.
Değerlerinden yoksun olan insanın kendini
anlaması ve birlikteliği sağlayan topluma
ayak uydurması da zorlaşmıştır. Bu karşıtlıklar şu an kentlerde meydana gelen yeni
yaşam tarzlarıyla geleneksel yaşam arasında görülmektedir. Bu sebeple geleneksel
yaşamın devam ettiği, ortak paylaşımlara
imkân veren mahallelerin küreselleşme
karşısında tehdit altında olduğu söylenebilir. Geleneksel mimarinin sunduğu mahalle
yaşantısı, sokak kullanımları, mahremiyet
algısı, sokakla olan iletişim geleneksel
yaşam kültürünün göstergeleri olarak kabul
edilebilir. Ancak, dönüşen yaşam biçimleri
zaman içerisinde, kentin getirdiği baskıdan
uzaklaşarak kent çeperlerinde oluşan uydu
kentlerin mimarisini de etkilemektedir.
Güvenlik gerekçesiyle sokakla temastan
kaçınılması ve duvarların oluşturulması,
mahalle yaşantısının getirdiği sosyalleşme
ve dinamizmin kaybolmasıyla sonuçlanmaktadır. Sonuç olarak, kent kültürünün
yaşam biçimleri ile etkileşim içinde olduğu, bunun da kent mekânlarına yansıdığı
açıktır
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Öz
Kentsel mekân, kullanım hakkı ve mülkiyet
üzerinden iktidar, sermaye ve sivil toplum
arasında bir çekişme alanı olagelmiştir.
Kamusal mekânlar, ilkesel olarak herkese
açık olduklarından kullanım hakkına dair
çekişmelerin görünür hale geldiği yerlerdir.
Bu mücadeleler, kamuoyu oluşturma yoluyla
toplumsal tartışma ortamını da
beslemektedir. Kamusal mekânlar, sadece
herkesin erişebildiği rekreatif alanlar değil,
vatandaşlığın deneyimlendiği ve kamusal
alanın beslendiği yerlerdir. Makale, kentsel
mekânın ekonomik, siyasi ve toplumsal
güçlerin çekişme alanı olduğunu ve kamusal
alan ile olan ilişkisini Ataköy örneği
üzerinden göstermeyi amaçlamaktadır.
Ataköy kıyı alanında meydana gelen fiziksel,
mülkiyet ve kullanıma ilişkin dönüşümler
ekonomik, siyasi ve toplumsal etkiler
ışığında ele alınmış, mekânın farklı
zamanlarda kamusallığının hangi yönlerde
değiştiği incelenmiştir. Bu çalışmada,
1960’lı yıllardan günümüze dek, Ataköy kıyı
alanının, Türkiye’nin geçirdiği değişimlere
de paralel olarak geçirdiği değişimler
incelenmiş ve üç farklı dönem tespit
edilmiştir. Bu dönemler, kıyının halk plajı
olarak kamusal kullanımı, özelleştirmeler ve
özelleştirmelere karşı toplumsal muhalefet,
son olarak özelleşen kıyıda bir kamusal
mekân olarak millet bahçesi inşası olarak
belirlenmiştir. Her dönemde kamusallığın
boyutları, vatandaşlık deneyimine etkileri,
kullanım biçimleri ve aktörlerin rolleri
değişmiştir. Bu dönemleri anlayabilmek için
alanın geçmişini bilen ve toplumsal
muhalefetin parçası olan kişiler ile mülakat,
mekânsal analizler ve özelleştirilen kıyıda
kurulan kapalı sitelerin reklamlardaki ve
kıyının medyadaki temsilleri incelenmiştir.
Sonuç olarak kıyı alanı geçmişe göre daha
az kamusal ve daha fazla özelleşmiş
haldedir. Ataköy örneğinde, kamusal mekân
olarak kıyının kullanımındaki kısıtlamanın
sivil toplumun çabaları ile basında
görünürlük kazanması, kamusal mekânların
toplum yaşamında önemli bir yer tuttuğunu
ve kamusal tartışmanın konusu olabildiğini,
kentlileri kamuoyu oluşturma hedefiyle bir
araya getirebildiğini de göstermektedir.
Abstract
Rights of use and ownership of urban
(public) space perpetuates ongoing conflicts
between government, capital and civil
society. Thereby public spaces are not only
recreative spaces accessible to all, but also
places fostering citizenship and public
sphere. The aim of this study is to show
through the case of Ataköy that the urban
space is a struggle area of economic,
political and social forces, that have
reflections on public sphere. To achieve this
aim, the physical changes, transfer of
ownership and changes in public use are
examined parallel to economic, political and
social factors regarding changing publicness
of the area. Accordingly, the changing
publicness of Ataköy Coast has been
examined from 1960s to today, and three
different periods are identified. These
periods could be defined as public use of the
coast, privatization of the land and public
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Giriş
Kamusal mekânlar toplum, iktidar ve
sermayenin çekişme alanı olarak ele alındığında İstanbul’un Bakırköy İlçesi’nde
yer alan Ataköy kıyı alanı, son atmış yılda
değişen kullanım biçimleriyle ilginç bir
örneği sunmaktadır. Geçmişte halk plajı ve
motel-kamp alanları ile kamusal kullanımı
olan Ataköy kıyı alanı, son yıllarda rant
odaklı kentsel dönüşümün bir örneğini yaşarken kıyı kullanımının ve yeşil alan gibi
kamusal mekânların özelleşmesine karşı
mücadele eden bir kamusal topluluğun
gelişimine tanık olmuştur. Son dönemde
ise inşaat sektörüne ayrıcalıklar tanıyarak
kamusallığın değişimine neden olan bir
aktör olarak iktidar ise kendisini “Baruthane Millet Bahçesi” ile doğrudan bir temsil
mekânı ile göstermiştir.
Makalenin temel amacı, kamusal mekânların ekonomik, siyasi ve toplumsal güçlerin
çekişme alanı olduğunu göstermektir.
Bununla bağlantılı olarak, demokratik bir
toplum için vazgeçilemez bir öneme sahip
olan kamusal mekânların kamusal alanı
güçlendirmek açısından üstlenebildiği
rolleri göstermek, makalenin bir diğer
amacıdır. Ayrıca çalışmanın Ataköy’ün
ve İstanbul’un geçmişine ilişkin literatüre
katkı sağlaması da amaçlanmıştır. Bu bağ-

lamda 1950’lerden günümüze, Ataköy kıyı
alanında yaşanan fiziksel, mülkiyete ilişkin
ve kullanım biçimlerindeki değişimin
kamusallık açısından değerlendirilmesi,
değişimde rol oynayan sosyal, ekonomik
ve siyasi bileşenleriyle beraber aktarılmıştır. Kıyıdaki mekânsal ve işlevsel değişime
bağlı olarak kıyı üzerinden gelişen kamusal
olgular araştırılmış, değişim kamusal alan,
kamusallık ve kamusal mekân kavramları
üzerinden tartışmaya açılmıştır.
Araştırmada Ataköy kıyı kesimindeki
kamusal kullanımların değişimini toplumsal aktörler, mekânsal yapı ve siyasi
aktörler açısından anlamak için çeşitli
yöntemler bir arada kullanılmıştır. Literatür araştırması ile hem kavramsal çerçeve
hem de Ataköy’ün tarihi ele alınmıştır.
Ataköy kıyı kesimindeki kamusallığı farklı
boyutlarıyla anlamak için değişime tanıklık
etmiş kişilere ulaşılmaya çalışılmış, kabul
edenler ile mülakat yapılmıştır. “Ataköy
Birinci Kısım Koruma ve Güzelleştirme
Derneği” ve Facebook’ta bulunan “Semt
semt İstanbul fotoğrafları” sayfasından
görüşmeyi kabul eden toplam dört kişi ile
09.12.2018-19.02.2019 tarihleri arasında,
yarı yapılandırılmış, sözlü ve yazılı mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Mülakatlarda
alanın kullanım biçimlerine, değişimine ve
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kamuoyu oluşturma araçlarına odaklanılmıştır. Mekânsal değişimi anlamak üzere
hava fotoğrafları, fotoğraf arşivleri ve
basın taranmıştır. Ayrıca alandaki özelleştirmeye bağlı değişimlerin ekonomik ve siyasi boyutlarının kamusallık ile ilişkisinin
aktarılması için alanda 2010 sonrası oluşan
kapalı sitelerin tanıtım sloganlarının söylem yoluyla oluşturduğu temsiller ve siyasi
bir aktör olarak iktidarın “millet bahçesi”
ile oluşturduğu temsiller ele alınmıştır.
Bu çerçevede, makalenin birinci kısmında,
kamusallık ile ilişkili kavramlara dair bir
kuramsal çerçeve çizilmiş, ikinci kısımda
ise Ataköy toplu konutlarının inşasının
ardından kıyı kullanımının geçmişi ele
alınmıştır. Üçüncü kısımda, Ataköy kıyı
alanının kullanımında büyük değişimlerin
yaşandığı 1980 sonrası dönem, kuramsal
çerçevede tartışılan kavramlarla birlikte
üç alt başlıkta incelenmiştir: Kamuya açık
kıyı alanının özelleştirilmesi, ardından
bu özelleştirme ve kullanım kısıtlamaları
karşılığında kamuoyu yaratmak, seslerini
topluma duyurmak ve yönetimi etkilemek
üzere örgütlenen sivil toplum ve son olarak
iktidarın hem eleştirilere bir yanıt niteliğinde hem de kendini temsil üzerinden
oluşturduğu Baruthane Millet Bahçesi’nin
inşası. Son olarak genel bir değerlendirmeyi içeren sonuç bölümü gelmektedir.
1. Toplumsal Görünürlük ve Kamusal
Mekanların Farklı Nitelikleri
Kentsel mekân toplumsal, ekonomik ve
siyasi güçlerin etkisinde biçimlenmektedir.
Kamusal mekânlar ise bu etkilerin en fazla
görünür olduğu yerlerdir. İlgili literatürde
kamusal mekânların politik ve toplumsal
olarak önem taşıdığına değinilmektedir
(Madanipour 1999; Mitchell, 2003; Kohn, 2004;
Iveson, 2007).

Kamusal mekânlar bir yandan
devlet gücünün temsillerini barındırırken diğer yandan kamusal gösterilere ve
protestolara olanak sağlamakta, dolayısıyla
toplumsal grupların taleplerini ifade etmek
için kullandıkları meşru zemini de oluşturmaktadır. Bu açıdan kamusal mekânlar
demokratik bir toplumun vazgeçilmez bir
öğesini oluşturmaktadır (Marcuse, 2014).
Kamusal mekânın denetimi çoğunlukla
toplum adına devlet tarafından sağlanmak-
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tadır, bu açıdan denetim gücünü elinde
bulunduran erk, kullanım biçimleri ve
kullanıcıları da seçme ve yönlendirme
kapasitesine sahiptir. Neoliberal kapitalizm
ise kamusal mekânı sermayenin çıkarları
doğrultusunda özelleştirme eğilimi taşımaktadır.
Mitchell (2003), kamu otoriteleri ile toplumun farklı kesimlerinin kamusal mekânlara
bakış açılarının da farklı olduğunu çeşitli
örneklerle tartışır. Kamu otoriteleri tarafından makbul görülen kesimlerin kamusal
mekânların kullanıcısı olarak tanımlandığı
ancak evsizler gibi istenmeyen kesimlerinse kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle
bu mekânlardan dışlanmaya maruz kalabildiklerini, dolayısıyla kamusal mekânların
her zaman toplumun farklı kesimleri, kamu
organları ve sermaye sahipleri arasında bir
çekişme alanı olduğunu, mevcut çekişmeleri gün yüzüne çıkardığını belirtir.
Kamusallığı oluşturan temel öğe Arendt’in
(1958/2012) kavramlaştırmasıyla görünürlük, Habermas’ın (1962/2010) yaklaşımıyla
aleniyettir. Kamusal mekânlar, görünürlük
ve aleniyeti sağlayarak çekişmeleri açığa
çıkarmaktadır. Habermas’ın yaklaşımıyla toplumun hükümetleri etkileyebilme
kapasitesini ortaya koyan kamusal alan
kavramı, temel olarak bir toplumsal tartışma alanıdır. Tartışma, çeşitli mecralarda
görünürlük kazanır ve bu açıdan mekânsal bir bağlama oturması gerekmez. Bir
kamusal tartışma ortamı oluşabilmesi için
aleniyetin, yani toplumun tüm kesimlerine
açık, erişilebilir bir ortamın bulunması
gerekir. Açıklığın ve aleniyetin en önemli
işlevi, kamuoyu oluşturmada yatar. Böylece farklı fikirler tartışılabilir ve toplumsal
çatışma zeminleri düşünsel düzeye çekilir,
iktidar erkinin kullanımı kamuoyu yoluyla
bir anlamda denetlenmiş olur. Habermas’ın
(1962/2010) geliştirdiği bu yaklaşım, demokratik toplumun işleyiş ilkesini tarif eden,
normatif bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir (Özbek, 2004; Timur, 2017).
Kamusallığın mekânsal boyutu, daha çok
kamusal mekânlar açısından tartışılmaktadır. Kamusal mekânlar, temel tanımı
ile rekreatif işlevler için düzenlenmiş ve
toplum kullanımına açık yerlerdir. Kentli-

opposition against privatization, and finally
construction a peoples garden. To
understand the dynamics determinant to
each period, following methods are used:
spatial analyses showing the physical
change, interviews with people who used the
places since 1970s and was/is a part of
public opposition, a survey on
advertisements of gated communities and
representations of the area in the media.
Consequently, the coast is less public and
more private today. The case of Ataköy
shows two important aspects of public
spaces; first, public spaces are essential part
of urban life that promote public attention
and second, a public space itself can be a
subject of public opinion through gathering
citizens around a common ground.
Anahtar Kelimeler: Kamusal alan, kamusal
mekan, kıyı alanları, halk plajı, Millet
Bahçesi, Ataköy
Keywords: Public sphere, public space,
coasts, public beach, Peoples Garden,
Ataköy
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lerin gündelik hayatları içinde nefes almak,
sosyalleşmek gibi ihtiyaçlarını karşılamak
için kullandıkları, genellikle kamu mülkiyetinde ve sorumluluğunda olan parklar,
caddeler, sokaklar, meydanlar, rekreatif
amaçlı düzenlenmiş kıyılar gibi yerlerdir. Kamusal mekânlar, rekreatif amaçla
kullanılsalar da toplumu bir araya getiren,
kentlilerin görünürlük kazandığı yerler
olarak hem demokratik temsil ve katılımın
mekânı olmakta hem de değişen ihtiyaçlar ve kullanıcılara göre farklı kullanım
biçimlerinin mücadele alanı olabilmektedir
(Marcuse, 2014; Mitchell, 2003; Hou, 2010). Ancak
neoliberal kapitalizme geçiş sürecinde
kamusal hizmetlerin de özelleşmesi, bir
hizmet sunumu olarak kamusal mekânları
da etkilemiş, kentlerde özellikle merkezi
alanlarda yükselen arsa değerleri de bu
duruma bir gerekçe olarak görülmüştür.
Bununla birlikte kamusal işlev görme potansiyeli olan yeni tür mekânlar, özel sektör tarafından inşa edilmeye başlanmıştır.
Yeni tür tüketim ve sosyalleşme mekânları
olan alışveriş merkezleri ve tematik parklar, toplumsal olarak belli kesimlere hitap
etmeleri, girişlerinin kontrollü olması ve
özel sektör tarafından işletilmesi dolayısıyla sahte-kamusal mekânlar (pseudo-public spaces) olarak görülmektedir (Nemeth
ve Schmidt, 2011; Banerjee, 2001). Bu türden
güvenlikli ve tematik mekânların oluşması,
kullanımların özelleşmesine, giderek artan
gözetime bağlı olarak toplumsal ayrışmaya
ve seçmeciliğe neden olan mekânlar olarak
yorumlanmaktadır (Atkinson, 2003; Melik, Aalst
ve Weesep, 2007).
Yeni tür sosyalleşme mekânları, literatürde
iki tür tartışmayı getirmiştir: ilki Iveson
(2007) tarafından ortaya konulan yaklaşımdır. Iveson (2007), sınırları coğrafi olarak çizilebilen, mülkiyeti ve bakımı kamuda olan
kamusal mekânları topografik kamusal
mekân olarak nitelendirmekte ve topografik yaklaşımlara karşı eylemsel (procedural)
kamusallığı ön plana çıkartarak, kentlerde
kamusallığı kurmanın farklı olanaklarına
işaret etmekte, böylece kamusallığı bir
ifade ve görünürlük kazanma ortamı olarak
ele almaktadır. Dolayısıyla, kentlerde
kamusallığın oluştuğu, yani ortak me-

selelerin, farklı kesimlerin ve görüşlerin
görünürlük kazandığı yerler olarak sadece
kamusal mekânların görülemeyeceğini, aksine bu türden eylemsel kamusallığın hangi
ortamlarda ve hangi koşullarda ortaya çıkabileceğinin üzerinde durulması gerektiğini
söyler. Benzer şekilde Adut (2012) da kamusallığı bir ifade ortamı olarak ele alır ve
bunun mekânsal sınırlarla tanımlanmasının
yarattığı kısıtlardan bahsederek, kamuoyu
oluşturmada tartışma ortamına dikkati
çeker. Adut’a (2012) göre sanal da olsa
tüm tartışma ortamları bir kamusal mekân
oluşturur, önemli olan tartışma ortamının
aleniyeti, tartışılan meselenin nasıl ve
kimler tarafından belirlendiği ya da hangi
gruplar tarafından yönlendirildiğidir.
İkinci yaklaşım ise kamusal kullanıma
açık, özel sektörce inşa edilen yani sahte-kamusal mekân olarak tanımlanan yerler
dolayısıyla geliştirilmiştir ve kamuya açık
mekâna kamusallığını hangi niteliklerin
kazandırdığını sorgulamakta kullanılırlar.
Buna göre, kamuya açık bir mekânın ne
kadar kamusal olduğunu belli ölçütleri içeren modeller üzerinden anlamak mümkündür (Melik, Aalst ve Weesep, 2007; Nemeth ve Schmidt, 2011; Varna ve Tiesdell, 2010; Langstraat ve Van
Melik, 2013). Ancak bu modeller, kamusal
mekânları rekreatif ve sosyalleşme işlevleri
açısından ele almakta, toplumun ifade
özgürlüğünü kullanma alanı olarak bir görünürlük mekânı olma açısından üstlendiği
önemli işlevlere değinmemektedirler.

Bütün bu farklı yaklaşımlar ve tartışmalardan, kamusal mekânların toplum ve
kentliler için önemli işlevleri sunan mekânlar olduğunu, ancak kamusal mekânları
ele alırken farklı yaklaşımların geliştirilebildiğini söylemek mümkündür. Kamusal
mekânlar sadece rekreatif ve sosyalleşme
olanağı sunan yerler olarak görülebileceği gibi, toplumun görünürlük kazandığı,
farklı kesimlerin birbirini görüp aşina
olduğu yerler olarak da görülebilir. Ayrıca
herkesin kullanımına açık olduklarından,
bu yerlere dair uygulamaların kendisi
tartışmanın konusu olabilir. Tartışmanın
odağı, özelleştirme ile ortaya çıkan yeni
tür sahte-kamusal mekânların kamusallığının sorgulanması olabileceği gibi, mekânı
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farklı biçimlerde kullanma amacı güden
kesimlerin çatışmaları da toplumsal tartışma açısından önem kazanmaktadır.
2.

Ataköy ve Kıyı Alanının Geçmişi:
Herkese Açık Bir Plaj

Türkiye’nin en büyük toplu konut alan-

larından olan Ataköy, doğuda Bakırköy
merkezi, kuzeyde D-100 Otoyolu, güneyde
Marmara Denizi, batıda Ayamama Deresi
ve Yeşilköy arasında, yaklaşık olarak 375
ha’lık bir alan üzerinde konumlanmaktadır
(Resim 1, 2). Dört mahalleden oluşan semtte
yaklaşık 50 bin kişi yaşamaktadır (URL-1).
Resim: 1
Ataköy’ün konumu (Kaynak: Google Earth).
Resim: 2
Ataköy ve Kıyı Alanının Uydu Görüntüsü
(Kaynak: Google Earth).
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Ataköy’deki konutların farklı dönemlerde,
farklı hedef kitlelere yönelik olarak tasarlanması, Ataköy’ün kentsel doku bakımından zengin olmasını ve modern mimari ile
post-modern mimariye ait örneklerin bir
arada bulunmasını sağlamıştır (Resim 3, 4).
Cumhuriyetin kurulmasının ardından
Ankara’nın güç kazanmasına koşut olarak
İstanbul, önemini kısmen yitirmeye başlamıştır. 1950’li yıllara gelindiğinde Demokrat Parti, sanayi işletmelerinin gelişimini

destekleme yoluna gitmiştir. Sanayileşmenin hız kazandığı bu dönemde İstanbul,
sanayi için öncelikli şehirlerden biri olmuş,
yeniden önem kazanan ve kalabalıklaşmaya başlayan bir şehir haline gelmiştir.
Ataköy, 1950 sonrasında İstanbul’da artan
nüfusa yönelik konut ihtiyacına çözüm
getirmesi amacıyla planlanmıştır.
Ataköy, uzun vadeli ve düşük faizli kredi
uygulaması ile konut edindirmeyi hedefleyen Emlak Kredi Bankası tarafından

Resim: 3
Ataköy Bütüncül Planı (Kaynak: Arkitekt,
1958, sayı:291).
Resim: 4
1960’larda Ataköy (SALT Araştırma, Kemali
Söylemezoğlu Arşivi).
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hayata geçirilmiş bir projedir. Proje alanı
için Emlak Kredi Bankası, 1955 yılında,
o dönemde bankanın toplam sermayesinin yaklaşık olarak yarısına eşit olan 60
milyon TL bedel karşılığında, Batı gelişim
koridoru olarak belirlenen aks üzerinde
yer alan araziyi satın almıştır (Yöney, 2018).
O tarihlerde “Baruthane” olarak anılan
bu arazi, adını, bugün çoğu günümüze
ulaşmış olan, Osmanlı Dönemi’nde inşa
edilmiş baruthane yapılarından almak-

tadır. Kıyı alanında bulunan ve araziye
adını veren ilk baruthane, 1701 tarihinde
kurulmuştur. Baruthane-i Amire olarak
bilinen bu yapılar savaşlarda kullanılmak
üzere patlayıcı savunma malzemeleri
üretimi yapan sanayi yapılarıdır. Şehremini Baruthanesi’nde 1698’de çıkan yangın
sonrasında, üretilen maddelerin patlayıcı
özelliğinden dolayı İstanbul merkezi dışında bir yer arayışına girilerek, o zamanki
adı Makriköy olan Bakırköy’de, yerleşiResim: 5
Ataköy Plajı Tesisleri (Kaynak: Pinterest).
Resim: 6
Ataköy Plajı, 70’ler (SALT Araştırma, Kemali
Söylemezoğlu Arşivi).
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min olmadığı bu alan seçilmiştir (Kariptaş
ve Güney, 2018).

Resim: 7
Kamp Alanı ve Moteller, tarih bilinmiyor
(URL-2).

Ertuğrul Menteşe ve İtalyan plancı Luigi
Piccinato danışmanlığında, kıyı kullanımı
da gözetilerek bütüncül olarak planlanan
Ataköy toplu konut projesinin ilk etabı
olan 1. Kısım’ın inşasına, 15 Eylül 1957
günü, temel atma töreniyle başlanmıştır.
Ataköy’ün 1957 yılında tamamlanan ilk
birimi (Resim 5, 6), 1. Kısım sahilinde kabin
ve gardıroplar ile gazino, lokanta gibi
donatılar içeren “Ataköy Plajı Tesisleri”dir
(Yöney, 2018). Tesislerin yapıldığı sahil, o
dönemde İstanbul’un Marmara kıyısındaki
nadir doğal kumsal alanlardan biridir. 16
Ağustos 1957 tarihli “Hayat Mecmuası”,
arka kapağını Ataköy Plajı’na ayırarak
şöyle yazmıştır:
Yaz başlangıcında İstanbul halkı denize
girecek plaj bulamamak endişesinde iken,
Bakırköy’de eski Baruthane sahasında
tesis edilen modern plaj sitesi Florya’daki diğer tesisle beraber halkın imdadına
yetişti. Şimdi İstanbulluların akın akın
koştukları Baruthane Plajı’nın inşası
tasavvur olunan sitenin ilk kısmıdır. 250
metre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde
bir kum sahaya yapılan plaj 400 kabinesi
ve 1250 kilitli dolabı ile her gün on bin şehirlinin denize girmesini temin etmektedir
(aktaran; Aysever, 2009: s. 82).
Metinde “halk”, “İstanbullu” ve “şehirli”

tanımlarının geçmesi kamusallık açısından
önemlidir. Benzer şekilde, dönemin “Ataköy Sitesi Tanıtım Kitapçığı”nda, “Ataköy
Plajı sayın halkımızın hizmetine açılmıştır”
tümcesi yer almaktadır (Ataköy Sitesi Tanıtım
Kitapçığı 3, SALT Araştırma). Plaj tesislerinin sadece Ataköylülerin değil tüm gelir
seviyesinden İstanbul halkının kullanımına açık olduğu anlaşılabilmektedir. Plaj
tesislerine ait bazı detaylar, “İstanbul’un
Kitabı” adlı çalışmada şiirsel bir şekilde
aktarılmıştır:
İki, iki buçuk ay içinde sahilde toprak
tesviyesi yapılan yerde mükemmel binalar,
tesisler yükselmiştir. Hem öyle tesisler ki,
öyle kapkaç işi değil, her tarafı mimari
sanat eseri. Yaz tatiline gelen, denize giren
herkesin, her arzusunu azami şekilde tatmin etmek düşünülmüştür. Sahilde muazzam ve tertemiz bir kumsal uzanıyor. Onun
arkasında denize verev gelen mermer kabinler, üstte bir taraça, taraçanın üstünde
martı kanadını andıran narin sundurmalar,
duvarlar mozaik panolarla süslü, bu panoların üzerinde nonfigüratif desenler var.
(aktaran; Evren, 2000: s. 210).
Plaj tesisleri zaman içerisinde genişletilmiş, yeni yapılarla işlev çeşitliliği artırılmıştır. Bu kapsamda 1959 yılında ikişer
katlı, üç bloktan oluşan moteller ve yeni
kabinler inşa edilmiştir. Bu ek yapılarla
konaklama imkânı getirilmiş, 27 mantar
saçak ve 48 dolap ile plajın kapasitesi 1296
kişi artırılmıştır (Giray ve Tayfun, 1963). 1961
ve 1963 yıllarında plajın iki yanına, 200
çadırın ve mobil araçların yer alabileceği
alan ve ilgili donatıları içeren “Ataköy
Camping” alanları (Resim 7) inşa edilmiştir
(Giray ve Baytop, 1964). 1967 yılında Baruthane yapılar topluluğunun olduğu alana sekiz
motel yapısı, kamping, kafeterya, lokanta,
spor alanları, plaj tesisi ve otoparktan
oluşan yeni birimlerin eklenmesiyle kıyı
şeridinin turistik kapasitesi belirgin şekilde
artmıştır (Kökten, 1967) (Resim 8).
Bu çalışma kapsamında, 1960’lı ve 1970’li
yıllarda Ataköy plaj tesislerinde bulunmuş
kişilerle 09.12.2018-19.02.2019 tarihleri
arasında yapılan görüşmelerden, motellerin, özel işletmeler olmasına rağmen yerli
ve yabancı turistlerin tatil yapmasına; moSayı 30, Temmuz 2020
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tor kampı alanının sadece yabancı turistlerin, plaj tesisininse günübirlik rekreasyon
için hem Ataköy sakinlerinin hem İstanbul’un farklı semtlerinden ziyaretçilerin
kullanımına imkân verdiği anlaşılmaktadır.
Ayrıca görüşmelerden, Ataköy sakinlerinin ücretsiz olarak, farklı yerlerden gelen
insanların ise cüzi bir ücret karşılığında
plajdan yararlanabildikleri anlaşılmaktadır.
Ataköylüler, Emlak Bankası tarafından
kendilerine verilen kuponlar ile plaja
bedava girebilirdi. Plajda her türlü sosyal
sınıftan insan bulabilirdiniz. Özellikle pazar günleri çok kalabalık olurdu, dışarıdan
gelenler nedeniyle. (…) Plajdaki restoranlar herkese açıktı. Bir restoran iskelenin
ucundakiydi ama öğlen açık değildi.
Kulüp gibi idi, akşam ve gece açıktı. İkinci
restoran 1. Kısım’dan olan girişe yakın,
hep açık olan restoran idi. (…) Moteller
parasını veren herkese açıktı. Bir kısmı
Emlak Bankası çalışanları için yaz tatili
için ayrılmıştı (Deniz Şevki Kayabay, 66).
Bir komşumuz vardı, kış aylarında İstanbul
içinde oturur, yaz aylarında, mayısta Ataköy’e taşınırlardı, çünkü plajdan istifade
ederlerdi. (…) Çocukken tokyolarımızı
giyer, plaj havlularımızla yürür, şimdiki
“Galleria” olan yerin oradan geçerek plaja ulaşırdık. Orada denize girer, duşumuzu
alır sonra geri dönerdik (Hakan Çabuklu, 58).
Ünal Şengün (69), plajda geçirdiği zamanları ve dönemin kullanım alışkanlıklarını,
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plaj tesisi ile ilgili çok sayıda detayla birlikte anlatmış ve farklı kesimlerin görünürlüklerine dikkat çekmiştir:
Pazarları Taksim-Ataköy otobüsüne dolar
giderdik. Giriş, “duhuliye” ve “kabin”
tanımlamasıyla biletlenirdi. 1 Lira olduğunu hatırlıyorum. İlk kolayı orada içtimdi.
Kullanıma özel anahtarlı kabin paralıydı,
10 liraydı. Değişme kabinleri bedavaydı. Üst katta büfe, dükkanlar gelişti ama
kumsalda köfte, sucuk, sosis, kola, ayran
satılırdı.
Her kesimden halk gelirdi, bu nedenle
verilen ad ‘Halk Plajı’ çok çekiciydi. İlk
bikinili kadını orada gördüm, tam bir
cinsel görgü, eğitim alanıydı. Hele duşlar
bu anlamda başı çekiyordu. Güzel kadınların çevresinde siper kazan kırsal erkekleri,
onları kınamadan çok gözledim.
Çalışma için görüşülen bir başka dönem
tanığı, 1967-74 tarihleri arasında çocukken
plajda sıkça vakit geçiren ve şu anda 59
yaşında olan Doğan Ateş Konuralp, plajların İstanbul halkı açısından taşıdığı değere
dikkat çekmiştir:
Aklımda kalan plajın oldukça kalabalık
olduğu... Tarık Akan’ın bu plajı sevdiğini
ve zaman zaman da geldiğini hatırlıyorum.
(…) Halkın çoğunluğu orta tabakaydı, çoğunluk mutluydu, üstelik geliri çok olmadığı halde mutluydu. Bugün paran olmadan
iyi bir yerden denize giremiyorsun ya da
çok uzaklara gitmen gerekiyor. O gün ise

Resim: 8
Kıyı şeridinin 1982 yılına ait uydu görüntüsünde moteller ve plaj (Kaynak: sehirharitasi.
ibb.gov.tr).
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Resim: 9
Ataköy Plajı (Kaynak: Hakan Çabuk Arşivi) .
Resim: 10
Ataköy Plajı (Kaynak: Anonim).

Ataköylüler ve Bakırköylüler hemen yanlarındaki bu plajdan istifade ediyordu.
Görüşmecilerin ifadelerine göre kullanıcılar arasında belirgin bir sınıfsal ayrımın

varlığından söz etmek mümkün değildir.
Ataköy ve Bakırköy’de yaşayan kesimler
kadar, İstanbul’un farklı yerlerinden gelen,
farklı gelir gruplarından insanlar küçük bir
giriş ücreti karşılığında plajdan ve buradaki
duş ile ortak kabin gibi hizmetlerden faydalanabilmişlerdirler. Yine anlatılanlardan
o dönemde plajın oldukça canlı olduğu,
hatta ünlü yıldızlarla düşük gelirli vatandaşların birlikte vakit geçirebildiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda 1980’lere dek kıyı
kesiminin kamusallığının yüksek olduğu
söylenebilir. Emlak Bankası ve kullanıcılar
temel aktörler olarak değerlendirilebilir.
Ne yazık ki, Ataköy plaj tesisleri 1970’li
yılların sonunda Marmara Denizi’nde artan
kirlilik neticesinde canlılığını yitirmiş,
motellerin olduğu alan da 1980’li yıllarda
Emlak Bankası tarafından özelleştirilmiş,
zaman içinde fuhuş ve kumar gibi amacından farklı kullanımlara terk edilmiştir
(Aysever, 2009).
3. 1980’lerden Günümüze Ataköy Kıyı
Alanı’nda Kamusallığın Boyutları
Ataköy kıyı alanı, ‘80’li yıllardan itibaren
mekânsal olarak değişmeye başlarken
kullanım alışkanlıklarının da değişimine
sahne olmuştur. Değişimin farklı aktörleri
olmakla beraber; sermayeyle ilişkili aktörler, devlet mekanizmasına bağlı aktörler ve
toplumsal aktörler olmak üzere üç temel
grup altında sıralamak mümkündür. Her bir
grup kıyı alanında doğrudan ya da dolaylı
olarak varlık gösterirken kamusallığı da
kendi dinamikleri doğrultusunda etkileme
eğilimindedir. Bu bölümde kıyı alanındaki
mekânsal ve işlevsel değişimin kamusallıkla ilintili boyutları ekonomik, toplumsal
ve siyasi bileşenleri ile ele alınacaktır. Bu
dönemde sermayenin baskısı ile Ataköy
kıyı alanının kullanımı, yeni inşaatlar ve
özelleştirmeler dolayısıyla kökten değişime uğrarken, bu değişim kıyının biricikliği
ve yarattığı ayrıcalık üzerinden temsil
edilmiştir. Bu değişim karşısında alanın
kullanıcılarından oluşan kesimler, kıyı kullanımının kamusal niteliğini korumak ve
savunmak üzere örgütlenmiştir. Ardından,
son dönemde kamusal mekân olarak özellikle yeşil alanların kaybedilmesine ortam
hazırladığı gerekçesiyle eleştirilen iktidar,
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Osmanlı döneminden kalan Baruthane
alanını millet bahçesi olarak düzenleyerek
hem bu eleştirilere yanıt vermeye hem de
simgesel düzlemde ideolojik bir temsil
mekânı oluşturmaya zemin hazırlamıştır.
Böylece, Ataköy kıyı kesiminde sermaye,
toplum ve iktidarın farklı tasarruflarını ve
birbirinden farklı temsil biçimlerini bulmak mümkün olmaktadır.
3.1. Sermayenin Kamusal Mekânda
Etkisi; Neoliberal Politikaların
Gelişimi Ekseninde Ataköy Kıyı
Alanı’nda Dönüşüm ve Kamusalın
Özelleşmesi
Ataköy kıyı alanının kamusal kimliğinden
uzaklaşıp sermayenin ilgi odağı olması

1980’li yıllarda başlamıştır. Dönemin
Başbakanı Turgut Özal’ın uyguladığı neoliberal ekonomik modelin mekânsallaşması
için İstanbul’da seçtiği ilk alanlardan birisi
Ataköy kıyı alanı olmuştur.
1986 yılında Ataköy Plajı tesisleri, Hayati
Tabanlıoğlu tarafından projelendirilen
Turizm Kompleksi için yıkılmıştır (Yöney,
2018). 1988 yılında açılan Türkiye’nin ilk
alışveriş merkezi unvanını taşıyan “Galleria Alışveriş Merkezi” (Resim 11) bu kompleksin en önemli parçasıydı. Yat limanı,
marina, çok katlı otel, moteller, yeme-içme
ve eğlence birimlerini barındıran yapılar
ve deniz otobüsü iskelesinden oluşan bu
turizm kompleksi (Resim 12) kıyı alanının
Resim: 11
Plajın yerine inşa edilen Galleria Alışveriş
merkezi (URL-2).
Resim: 12
2001 yılı uydu görüntüsünde kıyı alanı
(Kaynak: Google Earth).
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morfolojisini olduğu kadar alandaki sosyal
ve kültürel yaşantıyı da neoliberal politikaların desteklediği tüketim kültürü doğrultusunda değiştirmiştir. Değişimi Ataköylü
sosyolog ve gazeteci Enver Aysever tanık
olarak şu şekilde anlatmaktadır:
Turgut Özal’ın açılışını yaptığı dev
alışveriş merkezi, tarihe başbakanın 260
bin liralık siftahıyla geçti. İnsanlar sabah
erken saatlerde Galleria’ya girebilmek için
yollara düştüler. Açılış saatinde izdiham
oldu. Kapılar kırıldı. Sahil yolu tıkandı.
Kilometrelerce alanda araçların park ettikleri gözlendi. Galleria’yı görmüş olmak bir
tür kimlik kazandırıyordu insana. Esasen
80’lerin yeni kimliğinin ya da kimliksizliğinin önemli bir göstergesiydi yaşanan. Ülke
kısa zamanda büyük bir küresel pazara,
alışveriş merkezine dönecekti (Aysever, 2009:
s: 86-88).
Aysever, bu kompleksin Özal’lı yılların
tipik bir fotoğrafı olduğunu ve tüketim
çılgınlığını özendirmek için özel olarak
kurgulandığını belirtir. “Yeni zengin
sınıfa hizmet vermek için kurulmuş olan
marinanın tel örgülerle ayrılan, teknelerin
olduğu tarafında bambaşka bir zenginlik
ve neredeyse toplumdan kopuk gecelerin
yaşandığı bir sosyal çevre oluşmuştur” (Aysever, 2009: s.94). Motellerin özelleşmesi ve
turizm kompleksinin mekânsal kurgusu ile
somutlaşan neoliberal politikalar, Ataköy
kıyı kesiminde sosyal-mekânsal ayrışmanın görünürlük kazanmasına, eski canlı
kamusallığın yerini sahte-kamusal mekânlara ve yüksek güvenlikli özel alanlara
bırakmasına neden olmuştur.
Kıyı alanı 1989 yılında, Bakanlar Kurulu’nca Turizm Alanı olarak belirlenmiş ve
Bakanlık tarafından 1991, 1997 onanlı plan
kararları ve 2012 onanlı plan notu revizyonu ile yapılaşmaya yönlendirilmiştir
(Kılıç, Akın ve Koç, 2014). 1981 yılında adi kira
sözleşmesi, 1990 yılında yap-işlet-devret modeli ile iş insanı Yafes Öztürk’e
devredilen Baruthane ve moteller bölgesi,
sözleşme hükümlerine uyulmadığı gerekçesiyle açılan dava sonucu 2008 yılında
TOKİ’ye devredilmiştir (Genç, 24 Temmuz
2009). Mülki hakların TOKİ’nin kontrolüne
geçmesiyle birlikte, TOKİ bu bölgedeki

arazileri 2009 yılında ihaleye çıkarmış
ve aynı dönemde motel yapılarının tümü
yıkılmıştır. Baruthane yapılarının olduğu
alan ise 49 yıllığına kiralanmıştır. 2013
yılında bölgede bulunan anıtsal nitelikteki
ağaçlar dahil 1000’den fazla ağaç kesilmiş
ve inşaat faaliyetlerine başlanmıştır (Resim
13, 14). Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
hazırladığı plana göre, yapılacak yapıların
günübirlik konaklamaya uygun turizm
yapıları şeklinde olması gerekirken, yeni
yapılan yapılar çok katlı konut olarak
tasarlanmıştır. Ayrıca alan, Turizm Bölgesi
olarak belirlendiği için Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın hazırladığı imar planına göre
alanda 72 metre yüksekliğe kadar otel yapma izni bulunmaktadır. Yapıların sadece
biri otel olarak inşa edilirken bu yükseklik
koşulu aynen korunarak bölgede çok katlı
rezidans konutlar yükselmiştir (Resim 15)
(Erbil, 23 Ocak 2014; Karakoç, 12 Şubat 2014; “Ataköy Belgeseli”, 2016).

Kıyı alanındaki bu yapılaşma konusunda
ihtilaflı bir başka durum söz konudur.
3621 sayılı Kıyı Kanunu Madde 5, Ek:
(01/07/1992- 3830/2 md.)’e göre kıyı çizgisi ile
kıyı kenar çizgisi arasında kalan alanda
hiçbir surette yapı yapılamaz, yapılaşmaya kıyı kenar çizgisinden itibaren en az
50 metre ileride izin verilebilir. İstanbul
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Elmas’ın
sondaja dayalı olarak yaptığı çalışmaya
göre, yapı ruhsatları için temel alınan ve
2004 Yılında İstanbul Valiliği Bayındırlık
ve İskân Müdürlüğü tarafından hazırlanan kıyı ve kıyı kenar çizgilerinin (Resim
13,14,15) yanlış olduğu, asıl kıyı kenar çizgisinin kara içine doğru, daha ötede olması
gerektiği görülmüştür. “Ataköy Birinci
Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği”
bu çalışma raporunu delil olarak sunarak
Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’ne 2010
yılında, kıyı kenar çizgisinin düzeltilmesi
talebiyle dava açmış, bunun üzerine İstanbul 9. İdare Mahkemesi, bilirkişi heyeti görevlendirmiştir. Bilirkişi raporunda mevcut
kıyı kenar çizgisinin bilimsel verilere dayanmadığı, asıl kıyı kenar çizgisinin daha
içeride olması gerektiği ve ilgili kurumlarca bilimsel verilere göre yeniden çizilmesi
gerektiği belirtilmiştir. Mahkeme süreci
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Resim: 13, 14, 15
Yukarıdan aşağıya doğru 2008, 2014 ve 2018
yılına ait uydu görüntüleri ile Bayındırlık ve
İskân Müdürlüğü tarafından hazırlanan kıyı
kenar çizgisi ve kıyı çizgisi (Google Earth görüntüleri üzerine Birinci Kısım Derneği’nden
temin edilen veriler doğrultusunda yaklaşık
olarak).

2017 yılında tamamlanmış ve kıyı kenar
çizgisinin yanlış çizildiğine hükmedilmiştir. Bu duruma göre kıyıdaki yapıların çoğu
kıyı kenar çizgisi ile kıyı çizgisi arasındaki
yapılaşmanın yasak olduğu alan içinde
kalmaktadır (Erbil, 1 Ağustos 2017; Doğan, 18
Temmuz 2017).
Kıyıdaki bu dönüşüm küreselleşmenin
mekânsallaşmasının bir örneğidir. Küreselleşme ile birlikte, kentsel mekân metalaşarak sermayenin rant üzerinden birikim
aracı olurken mekân aynı zamanda tüketim
için araçsallaşır. Bu dönemde devletler de
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neoliberal sistemin devamlılığı için sermayeyle iş birliği içine girerler ve hukuksal
düzenlemeler neoliberal ekonominin rahat
işleyebilmesi adına yapılır (Harvey, 2016).
Bu süreçte pazar alanı olarak görülmeye
başlanan kent kıyılarının kentle bağlantısı
kopmaya başlamıştır. Rasyonel planlama
anlayışının terk edilerek esnek ve parçacı planlamaya geçilmesi kıyı alanlarının
özelleştirilmesinde bir araç olarak kullanılmaktadır. Küreselleşme sürecinde sermayenin taleplerine uygun düşecek şekilde
çok sayıda kuruma plan yapma yetkisinin
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verilmesi, kıyıların plan kararlarının üst
ölçek plan kararlarından ayrı düşünülmesini, plan kararlarının parsel bazında ve parçacıl üretilmesini beraberinde getirmiştir.
Ataköy örneğinde kıyı alanının planlama
yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda
olması ve çok sayıda plan değişikliğine
uğraması bölgenin siluetini bozmuş, planlama bölgesindeki işlevleri özel kullanıma
tahsis etmiş, sonuç olarak Ataköy kıyısının
Ataköy sakinleriyle bütünleşememesine
neden olmuştur (Kılıç, Akın ve Koç, 2014).
Küreselleşmeyle birlikte sanayi üretimi,
yüksek işgücü-düşük emek maliyeti olan
yerlere yönelmeye başlarken küresel kentlerin merkezleri sanayinin yönetildiği ve ticaretin yaygınlaştığı yerler haline gelmeye
başlamıştır. Bu ayrışma sonucunda büyük
Batı kentleri inovasyon, denetim, değişim
ve tüketim merkezleri haline gelmeye başlamıştır (Madanipour, 2006). Bu dönüşüm sırasında kamusal mekânlar özelleşme eğilimi
gösterirken, daha güvenlikli ve korunaklı
hale getirilir (Madanipour, 1999; Carmona, 2010).
Hizmetler sektörü ve başta üst-orta sınıfın
belirlediği tüketim alışkanlıkları doğrultusunda kentsel mekân metalaşırken konut
da aynı şekilde meta haline gelmiştir. Kıyı
alandaki yeni konutlar, günümüz büyük
şehirlerinin yaygın konut tiplerinden olan
“kapalı site” olarak inşa edilmiştir. Yapılan
iki site “Yalı Ataköy” ve “Sea Pearl” projeleridir. Her iki proje de yüksek güvenlik
önlemli olup yüksek duvar ya da tel örgü
gibi bölücü elemanlar ile bulundukları
çevreden ayrıştırılmıştır.

Bu projeler, Kıyı Kanunu’na göre kamuya ait mülkün özelleştirilerek kamuya
kapatılmasına neden olmuştur. Ataköy’de
bulunan diğer siteler, çoğunlukla açık
(kamusal) niteliğe sahip olduğu için morfolojik anlamda gerek kısımlar arasında gerek
siteler arasında bir bütünleşme görülmektedir. Ancak kıyı şeridinde sonradan inşa
edilen rezidanslar morfolojik düzende bir
farklılaşmaya neden olmakta, hem yapı
yükseklikleri ve cephe düzenleriyle hem
de içe dönük yaşam kurgusuyla kentsel dokudan ayrışmaktadır. Önemli bir husus da
sitelerin deniz kıyısını kamunun erişimine
kapatma eğilimidir. Sea Pearl projesi kıyıyı
sitenin bir parçası olarak pazarlayarak kıyıya erişimi tamamen kapatırken (Resim 16),
Yalı Ataköy projesinde deniz ile site arasında sadece bir yürüyüş yolu bırakılmıştır
(Resim 17). 2016 yılında Sea Pearl projesine
ait tanıtım görselleri, broşür ve billboardlarda “Denizle aranıza hiçbir şey girmesin”
sloganı yer almıştır (“Denizle aranıza”, 2016).
Burada denizin kişiye özel bir meta olarak
sunulması ve bireyciliğin aşırılaşmış bir
halinden bahsetmek mümkündür.
Serbest piyasa ekonomisinin konutu ve
mekânı metalaştırması sürecinde konut
piyasası karlılık koşullarına göre konut
üretimine yönelirken, üretilen konutların
tüketilmesi için yaşam tarzları yönlendirici
bir etmen olmuştur. Üst sınıflar için yaşam
tarzını gösteren bir statü simgesi haline
getirilen konutun pazarlanmasının temel
altyapısı tüketim kültürü haline gelmiştir. Ürünlerin ve metaların pazarlanabilir

Resim: 16
“Sea Pearl” projesi (URL-3).
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Resim: 17
“Yalı Ataköy” Projesi (URL-4).

olması için bir kimlik ve statü öğesi olarak
sunulması gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesi için ise toplumsal farklılaşmanın
olması gereklidir (Firidin Özgür, 2012).
Tüketim toplumunun oluşması için gereken toplumsal farklılaşma Bauman’a göre
bireyselleşme üzerinden gerçekleşmektedir. Sermayenin akışkan olmasına koşut
olarak toplumsallık ve kamusallık yerini
bireyselleşmeye bırakmıştır. Toplumda
ayrıcalıklı kişiler ve elitler kendilerini
gönüllü olarak yalıtmak için yüksek paralar
ödemektedirler (Bauman, 2015).
Bireyselleşme, farklı yaşam deneyimleri
ve pazarlanabilecek metaların çeşitliliği
anlamına gelmektedir. Tematik unsurlar bu
çeşitliliğin sağlanmasında önemli bir noktadadır. Özel şirketlerin işlettiği kamusal
mekânlar, günümüz toplumundaki eğlence
arayışı ve güvenlik kaygısına yanıt vermek
üzere tematik ve güvenlikli hale getirilmekte, böylelikle belirli bir tüketici kesimi
hedeflemekte, diğerler kullanıcıları ise
dışarıda bırakmaktadır (Melik, Aalst ve Weesep,
2007). Kıyı alanında inşa edilen sitelerde ön
plana çıkan tema “deniz” olarak görülmektedir. Gerek sadece üst gelir grubuna hitap
etmesi, gerek “denize kapanma” halinin
fetişleştirilmesi kentten, kamusallıktan ve
toplumdan yalıtılma anlamını taşır. Sea
Pearl projesinin tanıtım sloganı olarak seçi-
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len “Denizin kıyısında, hayatın zirvesinde”
sloganıyla (URL-3) toplumsal farklılaşmanın
denizden faydalanma ayrıcalığı olarak
kendini gösterdiği anlaşılmaktadır. Yalı
Ataköy projesinin websitesinde (URL-4) yer
alan “Ataköy sahilinin taşınmaya hazır
tek projesi” ve mobil arayüzünde yer alan
“Gerçek ayrıcalık hayatta bir kez karşınıza çıkar” sloganlarında da benzer şekilde
sahil ve ayrıcalık vurgusu bulunmaktadır.
Ataköy kurulduğunda ise tanıtım görsellerinde “sahil şehri” vurgusu yapılmaktaydı
(Resim 18). Tanıtım görsellerine bakıldığında
geçmişte kıyı ile kent ilişkisi vurgulanırken
bu ilişkinin bozulmasının ardından, günümüz tanıtımlarında yer alan çok sayıda
Resim: 18
Ataköy satış broşürü tanıtım görseli, tarih
bilinmiyor (URL-5).
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Resim: 19
Sea Pearl tanıtım görseli (URL-3).

görselde, yeni üretilen konutlarda yaşayan
bireylerin deniz ile ilişkisine vurgu yapıldığı görülmektedir (Resim 18, 19). İki döneme
ait vurgu farklılıkları neoliberal kapitalizmin ayrıcalıklı bireyi ön plana çıkararak
kamusallığı nasıl dönüştürdüğünü göstermektedir.
3.2. Toplumun Kamusal Mekânda Etkisi;
Kıyıdaki Bozulmaya Karşı Gelişen
Kentsel-Toplumsal Mücadeleler
İnşaat sermayesinin, Ataköy kıyı şeridi üzerinde Kıyı Kanunu başta olmak
üzere yasal düzenlemeleri aşma yönünde
ilerleyen özelleştirme girişimleri ve kıyı
şeridinde oluşan tahribat, zamanla kamunun dikkatini ve tepkisini çekmeye başlamıştır. Kentlilik bilincine sahip Ataköy
ve İstanbul sakinleri, temel meselesi kıyı
kullanımı olan bir söylem geliştirmiş ve
hak mücadelesi yoluyla bir kamuoyu oluşturmuştur. Habermasçı kamusal alan, sivil
toplumun içinden çıkan özgül bir ortam
ve kamuoyunun içinde oluştuğu alandır.
Bu alan, hem formel devlet aygıtının hem
meta üretim ve dolaşım alanın dışında
duran, yurttaşlara ait toplanma, eleştirel kamusal tartışma, anlaşma ve eylem alanıdır
(Özbek, 2004). Ataköy kıyı alanı kamusal bir
tartışma konusu haline gelerek, örgütlü ya
da kendiliğinden sivil toplum buluşmaları
yoluyla görünürlük kazanmış ve kendi
kamuoyunu yaratmıştır. Bu bağlamda

örgütlü ve örgütsüz sivil toplum, gösteri ve
yürüyüşler yaparak kıyı alanının özelleştirilmesini protesto etmiştir. En geniş
kapsamlı gösterilerden biri olan Ekim
2013’te yapılan gösteriye, çok sayıda Ataköy sakini, dernek ve meslek odasının yanı
sıra dönemin Bakırköy Belediye Başkanı
Ateş Ünal Erzen ve CHP’li Milletvekili
Umut Oran da katılmıştır (“Ataköylüler sahil
şeridindeki”, 2013).
Bölgenin inşaat şirketleri tarafından kapatılmasının ardından hukuki hak arama
mücadeleleri başlamıştır. Mimarlar Odası,
Ataköy sakinleri ve mahalle derneklerince
davalar açılmıştır. Hukuki hak arayışında
önde yer alarak kentsel toplumsal mücadele üzerinden bir kamusal alanın oluşumunda en etkili olan sivil toplum kuruluşu,
“Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği” olmuştur. Bu çalışma kapsamında derneğin faaliyetleri ve taleplerini
öğrenmek için basın temsilcisi olarak
görev yapan ve 1963’ten bu yana Ataköy
Birinci Kısım’da yaşayan Hakan Çabuklu
(58) ile bir mülakat yapılmıştır.
Ataköy Birinci Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği, ilk olarak 2008 yılında
konut yapıları arasındaki, yeşil alana çok
katlı bir otel yapılmasına karşı bir araya
gelmiş ve şu anda üye sayısı yaklaşık 300
kişi olan bir mahalle derneğidir. Derneğin
kuruluşunu Çabuklu şu şekilde anlatmıştır:
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Ataköy Birinci Kısım’da binaların arasında bulunan yeşil alanları satışa çıkarmak
istediler. Sahil şeridi, yeşil alanları, yazlık
sineması, plajı var diye alıyorsunuz, birden
diyorlar ki, “biz buraya şunu yapıyoruz,
bunu yapıyoruz”. Aradaki parselleri
satmaya başladıklarında, insanlarda bir
tedirginlik oluşmaya başladı. Biz böyle
bir niyet seziyoruz, bu iş daha da büyüyecek, dolayısıyla biz bir şekilde bir araya
gelelim, örgütlenelim, dedik. Böyle bir
dernek hayata geçirildi ve düşüncelerimizde yanılmadık.
Dernek üyeleri, Ataköy kıyı şeridinin yoğun yapılaşmaya maruz kalacağını basında
yer alan ihale ilanlarından öğrendikleri zaman yapılaşmayı önlemek için çalışmalar
yapmaya başlamıştır. Hak temelli mücadelelerini hukuk yoluyla yürütmek derneğin
temel hedefi olmuştur. Bu çerçevede
Dernek tarafından çok sayıda plan iptali ve

satış iptali davaları açılmıştır. Davalarda,
ilgili meslek odaları ile diğer dernek ve
platformlarla etkileşimde bulunulmuştur.
Dernek ayrıca kamusallığın iki temel ilkesi
olan “aleniyet” ve “erişilebilirlik” ilkesini
basın ve medya faaliyetleri ile karşılamaktadır. Derneğin amaçlarından biri, yazılı
basın ve sosyal medya aracılığıyla kamuoyu oluşturmak olarak belirtilmiştir. Derneğin web sitesinde mahkeme sonuç raporları, basın bildirileri, TBMM’ye yansıyan
çalışmalar, Ataköy’ün tarihçesini anlatan
belgeler, eski fotoğraflar gibi dokümanlar
yer almaktadır. Derneğin hazırladığı kıyı
şeridindeki yapılaşma sürecini anlatan bir
de belgesel çalışması bulunmaktadır (Resim
20, 21). Dernek, yazılı basında seslerini
duyurabilmek, basın yoluyla kamuoyu
oluşturmak için çeşitli köşe yazarları ile
iş birliğine girmiştir. Hakan Çabuklu,
seslerini duyurmak için neler yaptıklarını
Resim: 20
Alanda yapılaşma öncesi (URL-2).
Resim: 21
Yapılaşma sonrası (Kaynak: Ataköy Belgeseli).
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ve kamuoyu oluşturma sürecini şu şekilde
aktarmıştır:
Mesleğimiz bu alan olmadığı için Mimarlar Odası’ndan bu konuda bilgi ve görüş
aldık. Medya konusunda da o yıllarda
Mecidiyeköy Likör Fabrikası gibi ya da
“Onaltı dokuz” gibi projelerle ilgilenen
gazeteci arkadaşlar vardı. Mesela bunlardan en önemlilerinden biri Ömer Erbil’di. Radikal okurdum ben, ona ulaştım.
Anlatınca durumu, inanamadı. Ataköy’deki
durumla ilgili onlarca haber yapmaya
başladı. Radikal gazetesinde çıkınca o
zamanlar, tabii CNN Türk, Hürriyet gibi
birçok yayın organında çıkıyordu Doğan
Grubu’nda. Televizyonlarda çıkıyordunuz.
Biz bir ara televizyonlara yetişemiyorduk.
Bir tanesini gönderiyorduk diğeri geliyordu. Hepsiyle ahbap olduk.
Tarafsız basın, Habermasçı kamusal alanın
en önemli araçlarından birisidir. Gazetelerde köşe yazarları toplum için önemli
konuları kamuya açarak, kamusal kanaate
dayalı demokratik bir tartışmayı başlatırlarken, kamusal alanın oluşumu için
gereken kamuoyu da oluşmuş olur.
Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme
Derneği’nin hukuk temelli hak arayışı,
kıyı hakkına dayanmaktadır. Sermayenin,
kapalı siteler yoluyla özelleştirdiği ve
kamunun kullanımına kapattığı kıyı alanının yasal haklar yoluyla kamuya açılması
mücadelesi verilmiştir. Derneğin hukuksal
mücadelesinin temel dayanağı Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası’nın “Kıyılar,
Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.
Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve
göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı
gözetilir” ifadesinin yer aldığı 43. Maddesi’dir. Ayrıca Kıyı Kanunu 1992 tarihli ek
maddesi uyarınca yapılaşmanın kıyı kenar
çizgisine en az 50 metre içeriden başlaması gerektiği belirtilmiştir. Bu çerçevede
Birinci Kısım Koruma ve Güzelleştirme
Derneği’nin kıyı kenar çizgilerini değiştirdiği gerekçesiyle 2010’da İstanbul Valiliği
Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’ne açtığı
dava, dernek lehine sonuçlanarak, mahkeme kıyı kenar çizgisinin yanlış çizildiğine
hükmetmiştir.

Hakan Çabuklu, nasıl bir kıyı istediklerini
şu şekilde belirtmiştir:
Biz buraları alırken yüksek bedel ödeyerek
planlı bir yer olduğundan yola çıkarak
aldık. Bizim amacımız buradaki imkanları
kullanmaya devam edebilmek. Denizden
istifade edebilmek, sahilin havasını alabilmek, eskiden nasıl kullanıyorsak ve biz bu
evleri aldığımızda bize nasıl vaat edildiyse onu sürdürmek. Yasaya uygun, halkın
istifade edebileceği bir kıyı şeridi istiyoruz.
Yeşil alanın korunması ve betonlaşmanın
önüne geçmek amacıyla davalar açtık.
Bu ifadelerden anlaşıldığı üzere dernek
üyeleri kıyı şeridinin tüm şehirlilerin kullanımına açık, yeşil alan ağırlıklı bir işleve
sahip kamusal mekân olması gerektiğini
vurgulamaktadırlar.
Kentsel mücadele etrafında bir araya gelen
kamusal topluluğun bölgede yarattığı etki
halen sürmektedir. En etkili sonuçlardan
birisi tarihi Baruthane yapılarının bulunduğu 160 numaralı parseldeki Blumar
Projesi’nin mahkeme kararıyla durdurulması ve projenin iptal edilmesi olmuştur.
2015 yılında, 1 Numaralı Kültür Varlıkları
Koruma Kurulu, kendilerinden izin alınmadığı gerekçesiyle Blumar Projesi’ndeki
inşaatları durdurmuştur (Erbil, 24 Ekim 2015).
Bölgede uzun süre kayda değer bir gelişme
olmazken 2019 yılı şubat ayında, İkinci
Kısım’da ikamet eden ve Birinci Kısım
mahalle derneği ile iletişimde olan Kemalettin Doğan isimli vatandaşın bireysel
olarak açtığı davanın, Hyatt Otel için yıkım
kararı ile sonuçlandığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yıkım için Bakırköy
Belediyesi’ne yazı gönderdiği haberi basına yansımıştır (Sarıtaç, 20 Şubat 2019). Yine
Şubat 2019’da Mimarlar Odası’nın açtığı
ve Birinci Kısım Koruma ve Güzelleştirme
Derneği’nin müdahil olduğu dava sonucunda “Sea Pearl” projesinin olduğu 181
numaralı parseldeki tüm inşaatların ruhsatları iptal edilmiştir (Doğan, 28 Şubat 2019).
Ataköy örneği, kamuya açık bir kıyı
şeridinin özelleştirilmesine karşı kamuoyu
oluşturmada sivil toplumun rolü ve kamuoyu oluşturarak hukuki mücadele yolu açma
sürecinin önemini ortaya koymakta ve her
ne kadar rekreatif nitelikleri öncelense de
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kamusal mekânların toplumsal işlevleri ve
anlamlarının çok daha fazlası olduğunu
göstermektedir.
3.3. İktidarın Kamusal Mekânda Etkisi;
Kıyı Alanının Bir Temsil Mekanına
Dönüşümü ve Millet Bahçesinin
Kamusallığı
Ataköy kıyı kesiminin kamuoyunun gündemine yeniden gelmesi, burada iktidarın
bir güç olarak doğrudan kendini göstermesiyle gerçekleşmiştir. Mahkeme kararları
ve kamuoyu tepkileri ardından inşaat
faaliyetleri durdurulan Baruthane yapılarının olduğu 160 numaralı parsel, TOKİ’nin
Büyükşehir Belediyesi ile 15 Mart 2018
tarihinde imzaladığı protokol sonucu
“millet bahçesi” olarak değerlendirilmeye
karar verilmiştir (Resim 22, 23). 2018 Genel
Seçimlerinden kısa bir süre önce medyada
duyulmaya başlanan “millet bahçeleri”
kavramı AKP’nin seçim vaatleri içerisinde
en çok ses getirenlerden birisi olurken yüz
günlük icraat programında da yer almıştır.
Bu kapsamda İstanbul genelinde toplam
beş millet bahçesi yapılmış ve 17 Kasım
2018 günü toplu açılış töreniyle “Baruthane Millet Bahçesi” diğer dört millet
bahçesi olan, Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere ve Çırpıcı Millet Bahçeleriyle birlikte
hizmete açılmıştır (“İlk millet bahçeleri”, 2018).
Bu mekânların söylemsel yolla kamusal bir

olgu haline geldiğini söylemek mümkündür. Seçim vaatlerinde adı sıklıkla geçen,
toplu açılış töreniyle Cumhurbaşkanı
tarafından hizmete sokulan, basında sık yer
bulan bu mekânlar kamuoyunun ilgisini
çekerek kamu meselesi haline getirilmiştir.
Millet Bahçeleri, aslında kökeni 19. yüzyıla uzanan bir kavramdır. Oya Şenyurt,
millet bahçelerinin 1870’li yıllara ait arşiv
belgelerinden başlayarak, II. Meşrutiyet
dönemini de kapsayacak şekilde 1920’lere
kadar kayda geçtiğini belirtir. Mesire yerleri dışında, kent merkezinde, park işlevine
sahip gezinti mekânları olarak yapılmışlardır. Şenyurt, millet bahçelerini bir Osmanlı milleti oluşturma çabasının kentsel
mekânda karşılığı olarak görülebilecek bir
Tanzimat projesi olarak değerlendirmektedir. Osmanlı Dönemi’nde 19. yüzyılın
ikinci yarısından itibaren İstanbul ve diğer
Anadolu kentlerinde çok sayıda millet
bahçesi açılmıştır (Şenyurt, 2018).
AKP’nin “park” tanımı yerine daha önceden kullanılmış olan “millet bahçesi”
tanımını yeniden kullanmaya başlaması çok
katmanlı bir nedensellik içermektedir. En
görünür sebeplerinden birisi iktidarın muhafazakâr çizgisidir. Kimlik ve kültür inşasını
tarihselci bir zeminde kuran AKP, sıklıkla
Osmanlı Dönemi’ne ait soyut veya somut
simgeleri sembol olarak günümüze uyarResim: 22
Baruthane Millet Bahçesi ve Hünkar Köşkü
(Fotoğraf: Aksoy, O.A., 2019).
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Resim: 23
Baruthane Millet Bahçesi (Anonim).

lamaktadır. Millet bahçeleri salt kültürel
bir temsil olarak görülmemesi gereken bir
konudur. Konunun ekonomik gerekçeleri
ile politik gerekçeleri iç içe geçmiş ve birbirinden ayrıştırılması zordur. Bu nedenle
millet bahçelerinin iktidar için nasıl işlevlere sahip olduğu üç başlık altında incelenebilir. Bunlar, inşaata dayalı ekonominin
devamlılığının sağlanması, iktidar gücünün
devamlılığının sağlanması, kolektif özne ve
kültür inşası olarak belirlenmiştir.
3.3.1. İnşaata Dayalı Ekonominin
Devamlılığının Sağlanması
Parklar, çevresindeki yaşam kalitesini
yükselttikleri ve manzara değeri kattıkları
için emlak değerlerini de yükseltmektedir
(Akkar Ercan, 2007). Millet bahçeleri, yapıldığı ya da yapılması planlanan semtler
üzerinde benzer bir etkiye sahiptir. Millet
bahçeleri henüz açılmadan, basında, millet
bahçelerinin çevresindeki konut fiyatlarını ve konuta talebi artırdığı yönünde
haberler çıkmıştır. Türkiye Veri İşleme
Merkezi’nin araştırması, 23 Mayıs 2018’de
millet bahçesi olacağı duyurulan Yeşilköy
Atatürk Havaalanı’na sınırı bulunan sekiz
mahallede konut fiyatlarının yüzde 30,4’e
kadar arttığını iddia etmektedir. Şehir
genelinde aynı yılın ikinci çeyreğinde
konut fiyatları yüzde 4,8 civarında artış
gösterirken havaalanına sınır mahallelerde
bu oranın çok üzerinde artış gerçekleşmesi
dikkat çekicidir (“Millet Bahçesi konut”, 2018).
Bu durum millet bahçelerinin, henüz inşa

edilmeden basında duyurulması yoluyla
gayrimenkul piyasası üzerinde spekülatif
bir etkide bulunduğunu göstermektedir.
Millet bahçeleri açıldıktan sonraki hareketlilik de benzer sonuçlar vermektedir. Konut
ilanlarında “millet bahçesine yakın” tanımı
doğmuş, millet bahçesi yapılması düşünülen semtlerde evlerin satış hızı ve değeri
artmıştır. Çeşitli gayrimenkul danışmanlık
şirketleri de millet bahçelerine yakın yerlerde yüzde 20’lere yakın fiyat artışı beklediklerini belirtmişlerdir (Alagöz, 1 Aralık 2018).
Millet bahçeleri üretim aşamasında inşaat
ekonomisinin çeşitli kolları açısından gelir
getirici bir saha yaratırken, gayrimenkul
piyasalarını hareketlendirici bir niteliğe de
sahiptir. Burada yine sermaye ile eşgüdümlü ilerleyen bir süreç söz konusu olup
iktidarın mekân üzerindeki hegemonyasının ekonomik bir boyutu mevcuttur.
3.3.2. İktidar Gücünün Devamlılığının
Sağlanması
Millet bahçelerinin emlak sektörüne katkısının yanında politik bir araç olduğunu
söylemek mümkündür. Neoliberal politikaların doğurduğu özelleştirme, ticarileştirme,
kuralsızlaştırma ve yeniden kurallaştırma
unsurları doğal çevre üzerinde çeşitli
olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Devlete
ait hazine arazilerinin satış, devir, tahsis
vb. yollarla özelleştirilmesi hız kazanmıştır
(Çavuşoğlu, 2014). İktidarın “mega projeler”
olarak adlandırdığı büyük ölçekli projeler
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karşısında bir yandan kent hakkı mücadeleleri gelişirken kamuoyunda da bir rahatsızlık oluşmaya başlamıştır. İktidar, toplumda
oluşmaya başlayan bu rahatsızlık algısını
tersine çevirmek için “yeşil alan seferberliği” sloganıyla harekete geçerek durumu
lehine çevirmek istemiştir. Millet bahçeleri
bu seferberliğin en önemli halkasını oluşturmaktadır. Her şehre bir millet bahçesi
kurulması hedefiyle uygulanmaya başlanan
proje, seçim vaatleri arasına sokularak toplumda çevre dostu bir hükümet imgesi yaratılmak istenmiştir. Yeni yapılacak, geniş
alana sahip rekreasyon alanları ve parkların
tümünün “millet bahçesi” adı altında toplanması, seçim meydanlarında daha kolay dile
getirilmesi gibi bir avantaj sağlarken yeni
bir atılım yaratıldığı izlenimi de vermiştir.
Millet bahçeleri seçim öncesinde, kitleler
üzerinde ne olduğuna dair merak uyandıran
bir olgu haline gelmiştir. Burada bu tanımın
Cumhuriyet Tarihi’nde neredeyse hiç kullanılmamış, görece yeni bir tanım olması da
etkili olmuştur. Ayrıca ‘millet bahçesi’ gibi
tek bir isim altında toplanmasının nedeninin, yeşil alanların mega proje statüsüne
yükseltilerek iktidarın eserleri listesine
prestij katacak unsurlar haline gelmesi beklentisi olduğunu söylememiz mümkündür.
Bu durum iktidarın mekân yoluyla politik
güç kazanmasının bir örneğini gösterir.
Toplu açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı
Erdoğan, millet bahçeleri ile ilgili düşüncelerini şu şekilde aktarmıştır:
“18 ilimizdeki 33 millet bahçesiyle ilgili
çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda.
Hedefimiz her şehrimize en az birer tane
millet bahçesi kazandırmaktır. (…) Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, Gezi olaylarını
yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler gelip şu millet bahçelerine
baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler” (Hürriyet çevrimiçi, 17 Kasım 2018).
Bu ifadelerden görüldüğü üzere hükümet,
bu projeler ile çevreci kimliği ile anılmak
istemektedir. Açıklamadan ayrıca kent
mücadelesi savunucularının artık hükümeti
çevre politikaları konusunda eleştirmemesi
gerektiği, çevre savunusu altında yakıp-yıkıldığı, çevre hassasiyeti konusunda
hükümetin zaten en iyisini yaptığı yargıları
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çıkarılabilmektedir. Görüldüğü gibi millet
bahçeleri sadece yeşil alan olmakla kalmayıp popülizm yoluyla iktidar için avantaj
getirmesi düşünülen bir araç özelliği de
barındırmaktadır.
3.3.3. Kolektif Özne ve Kültür İnşası
Millet bahçelerinin önemli bir işlevi de iktidarın kendine tabi bir kolektif özne inşası
için söylemsel bir alan yaratması ve bu
inşanın kültürel altyapısını mekân yardımıyla sembolleştirmektir. “İktidar, icraatlarıyla ve söylemiyle bir millet ve bir kimlik
kurar; “aslında kimiz? Ve nasıl olmalıyız?”
sorularının cevaplarını sabitler” (Bora, 2003).
AKP iktidarı tarafından da kolektif özne
inşası “millet” söylemi ile yaratılmaktadır.
Bir söylem analizi ile ortaya koyulduğu
üzere, 2017 yılında AKP kongrelerinde,
Recep Tayyip Erdoğan tarafından “millet”
kelimesi isim kategorisinde en fazla kullanılan kelimedir (Kantar, 2017).
Özşeker, AKP’nin söyleminin yerine ve
duruma göre ikircikli bir durumu olduğunu
ve görünürde AKP’nin iki tip millet yaklaşımı olduğunu belirtir. Laclau’nun hegemonya kavramsallaştırması yaklaşımıyla
bu iki yaklaşım toplumsal olanı iktidar ve
ezilenler olarak ayıran popülist söylem ve
farklılıkları kapsayan fark mantığı yaklaşımı’dır. Özşeker’e göre millet sözcüğü AKP
tarafından, hem topluluk üyelerinin tamamını işaret eden ‘ulus’ anlamında, hem de
‘seçkin/elit olmayanlar’ ve/veya ‘dindar/
Müslüman olanlar’ anlamında kullanılabilmekte ve böylelikle ‘millet’ gerektiğinde
tümel bir özneyi, gerektiğinde kısmi bir
özneyi işaret edebilmektedir. Özşeker
ayrıca siyaset bilimi literatüründe hakim
görüşün, AKP’nin erken dönem siyasal
söylemindeki daha ılımlı ve kapsayıcı politik dilin yerini dini ve milliyetçi unsurların
daha ağır bastığı bir dile bıraktığı yönünde
olduğunu belirtmiştir (Özşeker, 2017). White
da benzer şekilde, İslami referansların
artmasıyla müslüman-milliyetçilik olarak
tanımlanabilecek bir millet anlayışının
hakim olduğunu belirtmiştir (White, 2014).
İktidar, Osmanlı Dönemi’ne ait imge,
önemli kişi isimleri, sembol gibi gösterenleri kolektif özneyi bir arada tutacak olan
kültür inşasına ait öğelerde sıkça kullan-
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maktadır. Tanıl Bora, Osmanlı nostaljisinin
modern ve milliyetçi bir tahayyül olduğunu
ve Osmanlı varisi olmanın Türkiye’nin bu
misyonla donatılmasına neden olduğunu
söylemektedir (Bora, 2003). Millet bahçeleri
kolektif öznenin yani ‘millet’in inşasının
kültürel boyutta gerçekleşme zemini olarak
işlev görmektedir. ‘Millet bahçesi’ kamunun algısına söylem yoluyla, meydanlardan,
basın aracılığıyla yerleşirken, mekân olarak
da ‘park’ şeklinde somutlaşır. Gündemde sıklıkla yer bulan millet bahçeleri ile
iktidarın millet tanımının ve millet bahçelerinin taşıdığı sembolik değerlerin sürekli
hatırlatılması sağlanmış olmaktadır.
Tarık Şengül, iktidarın siyasi alanda hegemonya iddiası noktasına taşıyan şeyin neoliResim: 24
Neo-Osmanlı üslupta yeni yapılmış bir havuz
(Fotoğraflar: Aksoy, O.A., 2019).

beralizm ile İslamcı-muhafazakarlığı yer yer
sürtünmeler de yaratan biçimde çakıştırıp
rezonans yaratması olduğunu belirtir (Şengül,
2015). Bu bağlamda, Ataköy’de dönüşen
morfolojik yapı ve mekân kullanımı, neoliberal politikalar ile muhafazakâr ideolojinin
birlikteliğinin somut bir örneğidir.
Lefebvre’e (1974/2014) göre mekân temsilleri mekânın tanımlanması ve mekân
söyleminin oluşması ile gerçekleşmektedir.
Bu mekânlar iktidarın mekânlarıdır ve iktidarlar mekânları gündelik hayata egemen
olmak için kullanırlar. Kamusal mekânlar
da bu anlamda, iktidarın temsil edildiği
mekânlar haline gelebilirler. Millet bahçesinin bir mekân söyleminin olması iktidar
mekânı olduğunun da bir ifadesi olmaktadır. Mekânı hegemonya mücadelesinin
merkezine koyan iktidar, başarılı olduğu
ölçüde, mekânsal pratikleri belirlemesinin ötesine geçerek, söylem ve mekânsal
gösterenler yoluyla gerçekleşen mekânsal temsiliyeti ve Çamlıca Camii, Topçu
Kışlası gibi mekân temsiliyetlerini kendi
ideolojisi doğrultusunda şekillendirmektedir (Şengül, 2015). Mimari olarak “milli”
bir üslubun benimsenmeye çalışıldığı bu
mekân temsillerinde olduğu gibi Baruthane Millet Bahçesi’nde de Neo-Osmanlı
çizgilerin tasarıma yansıtıldığı görülmüştür
(Resim 24, 25).

Resim: 25
Türk-İslam kültüründe önemli bir sembol
olan servi ağaçları (Fotoğraflar: Aksoy, O.A.,
2019).
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“Millet Bahçesi” tamlamasında geçen
“millet” sözcüğünün çeşitli mitinglerde
ve kongrelerde iktidar tarafından, kendi
tabanına hitaben yer yer ayırıcı anlamda kullanılması nedeniyle kapsayıcı bir
anlama gelmediğini söylemek mümkündür
(Özşeker, 2017). Bu açıdan, hükümetin kurduğu söylemsel alanda, Millet Bahçeleri,
herkese açık, herkes tarafından erişilebilir
bir kamusal mekân fikrini, içerdiği çeşitli
yan anlamlar dolayısıyla zedelemektedir.
4. Sonuç
Kamusal mekanların kamusal niteliği
Arendt’e (2012) göre görünürlük alanı sağlaması, Habermas’a (2010) göreyse kamusal alanı destekleyen politik ifade ortamı
haline gelebilmesinden kaynaklanmaktadır.
Literatürde tartışılan bir diğer konu ise
kamusallığı sağlayan nitelik olarak kamu
mülkiyetinde ve işletmesinde olmaları
dolayısıyla herkese açık ve erişilebilir
olmaları (Madanipour, 1999) gerektiği kabulü
temelinde tartışılmaktadır. Kamusal mekanların ilkesel olarak herkese açık olması
farklı kesimlerin görünürlüğünü sağlarken,
makbul kullanıcılar ile diğerleri arasındaki
çelişkileri (Mitchell, 2003) ve kamusallığın
eylemsel boyutunu (Iveson, 2007) ortaya
çıkartır. Bu iki perspektif arasındaki ilişki,
kamusal mekanların özelleştirmeye konu
olması ve kamusal tartışma alanı haline
gelebilmeleri üzerinden kurulabilmektedir.
Ataköy örneğinde, kamuya açık bir plajdan, sermaye döngüsü içinde yatırım alanı
haline gelen kıyı alanının giderek sahte-kamusal mekânlarla kapatılması, konut
alanları ile özelleştirilmesi ve son dönemde
ise bir kısmın Baruthane Millet Bahçesi
olarak yeniden bir kamusal mekân olarak
işlevlendirilmesi, mekânın sermaye ve
iktidar eliyle biçimlenişine bir örnek oluşturmaktadır. Buna koşut olarak kamuya
açık mekânları yitirmeye başlayan kesimin
toplumsal olarak örgütlenmesi, bu mekânlara sahip çıkma ve yasal olanaklarla hak
arama çabasında, konuyu basın yoluyla
da kamusallaştırma, alenileştirme çabaları, Habermasçı kamusal alan tartışmaları
açısından önemlidir.
1960-70’li yıllarda halk plajı gibi bir
kamusal mekâna sahip olan Ataköy kıyısı,
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o dönemi hatırlayanlar tarafından her kesime açık bir yer olarak tarif edilmekte ve
kamusal yaşamı vurgulanmaktadır. Ataköy
kıyıları, ilk olarak 1980’li yıllarda neoliberalizmin ülkemizde sağlamlaşması ve tüketim mekânlarının inşa edilmeye başlaması
ile dönüşmeye başlamıştır. Halk Plajı’nın
yerine inşa edilen Galleria ve çevresindeki
lüks oteller, marina gibi tüketim mekânlarının kıyı kesimine gelmesi sosyal-mekânsal ayrışmanın görünür olmasına neden
olmuştur. Moteller bölgesinin özelleştirilmesi ile moteller de 1990’lı yıllar boyunca
belli bir kesimin kullanabileceği mekânlar
haline gelmiştir. Bu nedenle, Ataköy kıyı
alanı, Madanipour’un (1999) belirttiği gibi
küreselleşme ile kamusal mekanların
özelleşme eğilimine girmesine bir örnek
oluşturmuştur.
2008 sonrasında moteller bölgesinin TOKİ’nin eline geçmesinin hemen ardından
TOKİ, kıyı şeridinde bulunan arazileri
üç farklı şirkete satmış, bölgede kısa süre
içerisinde çok katlı rezidanslar ve oteller
inşa edilmeye başlanmıştır. Rezidansların pazarlanmalarında ayrıcalık sağlayan
öğe olarak deniz ve kıyının kullanıldığı
görülmektedir. 1960’larda kıyı ile bütünleşen bir kent olarak kurgulanan Ataköy,
2000’lerde denizin sadece ayrıcalıklı
olanlara vaat edildiği bir yapılaşma
biçimine bürünmüştür. Bu süreçte Kıyı
Kanunu’na göre kamu mülkü olan alanın
özelleştirilmesi iktidarın sermaye ile iş
birliğine girmesiyle sağlanmıştır. Kamusal
mekânda iktidar ve sermayenin boy göstermesi sürecinde, mekânın kamusal bir
olgu olması Mitchell’in (2003) bahsettiği
çatışmalardan birine, kullanıcı ile yatırımcı arasındaki çatışmaya yol açmıştır. Bu
çerçevede sivil toplum kuruluşlarından ve
sivil toplumdan yükselen bir kamusal alan
oluşmuş, mekânın kamusal mekân olması
için hak temelli bir mücadele başlamıştır.
Birinci Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği’nin formel devlet aygıtı ve
sermayeden bağımsız şekilde, kanaat
geliştirmeye dayalı olarak bir kamuoyu
oluşturması Habermas’ın kamusal alan
yaklaşımına uygun bir kamusal alanın
oluştuğunu göstermiştir.

Ataköy Kıyı Alanı’nda 1960’lardan Günümüze Kamusallık

Son dönemde ise İstanbul’un yeşil alan
ihtiyacını karşılama söylemi ve çevreci bir
imge çizme gayesiyle Baruthane Millet
Bahçesi, kamusal mekân olarak düzenlenmiştir. Mekânın temsiliyeti ve simgeselliği
popülizm ve nostaljik izler barındırsa da
kullanım açısından uzun vadede kentlilerden nasıl ve ne kadar kabul göreceğini
söylemek için henüz erkendir. Ataköy
kıyısının, yaklaşık son atmış yıldır, Türkiye’nin geçirdiği değişimlere koşut biçimlendiğini, kullanımının, kullanıcılarının ve
kentsel dokusunun değiştiğini söylemek
mümkündür.
Ataköy kıyı alanı örneği, mekânın toplumsal, politik ve ekonomik güçler tarafından
şekillendiğini ve kamusal mekânların ayırt
edici niteliklere sahip olduğunda ya da
kent içinde değerli bir konumda bulunduğunda özelleştirmenin hedefinde bulunduğunu göstermektedir. İktidarın çeşitli
yasal düzenlemelerle desteklediği sermaye,
kamusal mekânı özeleştirme eğiliminde
iken özelleştirmeye karşı toplumsal güç
faktörü ile çekişmeye girmesiyle kamusal
bir tartışma konusu haline gelir. Kamusal
mekânlar, toplum açısından kent yaşamında önemli işlevleri yerine getirmektedir. İstanbul gibi yeşil alanlar açısından
dezavantajlı bir kent için tüm yeşil alanlar
önemli olduğu gibi, deniz ile ilişkili kamusal mekânların toplum gözündeki değeri de
yüksek olmaktadır. Bu açıdan, kaybedilen,
erişimi kısıtlanan kamusal mekânlar, kentlilerin hak arayışının da bir konusu haline
gelmektedir. Sonuç olarak kıyı alanı geçmişe göre daha fazla özelleşmiş haldedir.
Ataköy örneğinde, kamusal mekân olarak
kıyının kullanımındaki kısıtlamanın sivil
toplumun çabaları ile basında görünürlük
kazanması, kamusal mekânların toplum
yaşamında önemli bir yer tuttuğunu ve
kamusal tartışmanın konusu olabildiğini,
dolayısıyla kentlileri kamuoyu oluşturma
hedefiyle bir araya getirebildiğini de göstermektedir

•
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Öz
Ailelerinden uzakta eğitim gören
öğrencilerin çözülmesi gereken
problemlerinden ilki barınmadır. Öğrenci
yurtları, bu ihtiyacın karşılanmasında
tercihler arasında önemli bir yer tutar. Bu
yapıların, mimarî özellikleriyle, öğrencilerin
akademik ve sosyal açıdan gelişimine
önemli etkileri olduğu düşünülmektedir. Bu
çalışmada; kullanıcı ihtiyaçlarının
belirlenmesi ve memnuniyetlerinin
artırılması amacıyla, Karabük’te bulunan
öğrenci yurtlarının genel tasarım ilkeleri ele
alınmıştır. Bu kapsamda, öncelikle genel bir
bakış açısıyla literatür taraması yapılarak
yurt binaları ile ilgili kavramlar araştırılmış
ve örnek bina incelemeleri sonucunda
tasarım ilkeleri belirlenmiştir. Elde edilen
ilkeler doğrultusunda, Karabük’te bulunan
12 özel yurt ve 5 devlet yurdu incelenmiştir.
İncelenen binaların mekân analizleri
yapılmış ve ulaşılan veriler karşılaştırmalı
olarak değerlendirilmiştir.
Abstract
Housing is the first of problems that students
educated away from their families must
solve. Student dormitories have important
place among various alternatives in meeting
this need. These buildings are considered to
have important influences on the students’
academic and social developments by their
architectural properties. In this study, with
the aim of determining user needs and
increasing user satisfactions planning
general design principles of student
dormitories has been evaluated. In this
context, firstly, basic concepts concerned
with dormitories have been researched by
literature review and the design principles
have been determined by the examination of
sample dormitory buildings. According to
the obtained principles 12 private and 5
state dormitories have been investigated in
Karabük. Spatial analyses of those buildings
have been made and the obtained data has
been evaluated comparatively in the result
section.
Anahtar Kelimeler: Barınma, öğrenci yurdu,
tasarım ilkeleri, mimari tasarım
Keywords: Housing, dormitory, design
principles, architectural design
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1.

Giriş

İnsanın temel ihtiyacı olan barınma,
ailesinden uzakta eğitim alan öğrencilerin
ilk olarak çözmesi gereken problemlerin
başında gelir. Öğrenci yurtları, evinden
uzakta eğitimine devam eden öğrencilere süreli olarak barınma hizmeti sunan
mekânlar arasındadır. Ailelerinden ayrı
yaşamaya başlayan öğrenciler için yurt
hayatı, bireysel olarak bir şeyleri başarmayı deneyimleyecekleri bir dönemdir. Bu
açıdan, yurt binaları öğrencilerin huzur ve
güven ortamını ortalama düzeyde hissedebileceği nitelikler taşımalı; buna ilaveten
ikamet ettikleri süre boyunca öğrencileri
akademik, sosyal ve kültürel birçok açıdan
teşvik edici olmalıdır.
Öğrencilerin ders zamanları dışında en çok
vakit geçirdikleri, aynı anda birden fazla
işlevi bir arada gerçekleştirdikleri yerler
olan yurt binalarının, iyi bir yerleşim sistemine sahip olması gerekir. Ancak İnceoğlu
(1995, 1) çalışmasında ülkemizdeki öğrenci
yurtlarının genel anlamda, program ihtiyacı
ve mekân organizasyonu yönünden en az
gelişmiş bina tipi olduğunu, aynı zamanda
mevcuttaki öğrenci yurtlarının sadece yatma işlevi gördüğünü, öğrencilerin bireysel
ve toplumsal ihtiyaçlarına cevap verecek
nitelikler taşımadığını belirtir. İnceoğlu’nun
yaptığı tespitlerin hâlâ geçerliliğini sürdürmekte olduğu düşünülmektedir. Özellikle

son yıllarda ülke genelinde üniversite sayısındaki artışa paralel olarak artan öğrenci
sayısı, kentlerdeki konut ve yurt ihtiyacının
hızlı bir şekilde artmasına neden olmuştur.
Bu hızlı değişime ayak uyduramayan kentlerde barınma problemleri ortaya çıkmıştır.
Problemin giderilmesine yönelik alınan
nicel ve ivedi önlemler, mevcuttaki ve yeni
inşa edilen yurt binalarının tasarımlarında
önemli nitelik kayıplarına yol açmıştır. Karabük özelinde de benzer bir durumun varlığı gözlemlenmektedir. Kişi kapasitesinin,
binanın fiziksel şartlarının sağlanmadan
artırılması; odalarda kişi sayısı ve donatı sayısı uyumsuzluğu, odaların farklı eylemlere
cevap verememesi; sosyal etkinlik alanlarının yetersizliği ve azlığı gibi sorunlar göze
çarpmaktadır.
Bu çalışmada sözü edilen bağlamda,
mevcut binalardaki problemlerin belirlenmesi ve özellikle mekân organizasyonu
konusundaki problemlerin giderilmesine
katkıda bulunacak fikirlerin üretilmesi
amaçlanmaktadır. Yurt binalarının tasarım
ilkelerinin yeniden ele alınmasının, yeni
üretimlerde karşılaşılabilecek işlevsel ve
ekonomik kayıpların önüne geçilmesine de
imkân sağlayacağı düşünülmektedir. Yurt
binaları ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde, konuyu genellikle oda boyutunda,
psikolojik ve sosyal açıdan ele alan çalışmalar ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada
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daha önceki çalışmalardan farklı olarak,
yapılar vaziyet planı ölçeğinden en küçük
birim olan oda ölçeğine kadar incelenmiştir.
Bu amaçla öncelikle yurt binası ile ilgili
genel tasarım ilkeleri çıkarılmış, daha sonra
bu ilkeler kavramlar halinde özetlenerek bir
kontrol listesi oluşturulmuştur. Karabük’te
bulunan yurt binalarının analizleri bu
listeye göre yapılmış ve sonuçlar belirlenen
tasarım ilkeleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışma alanı olarak, üniversitenin kurulmasıyla
ülke genelindeki sürecin benzer şekilde
işlediği, hızlı ve sürekli bir değişim halinde
olan Karabük şehri ve bu kentteki yurt
binaları seçilmiştir.
2. Yurt Binası Tasarımına Etki Eden
Faktörler
Konu ile ilgili yazın incelendiğinde yurt
binası tasarımına etki eden faktörler psiko-sosyal ve fiziksel olmak üzere iki başlık
altında toplanabilir.
2.1. Psiko-Sosyal Faktörler
Yurt binası tasarımında fiziksel faktörlerin
yanında sosyal ve psikolojik faktörler de
büyük önem taşır. Mimarlıkta, yaşamın
sürdüğü mekânların boyutlarının matematiksel ve fiziksel olarak ölçülmesi önemlidir; ancak ölçülen sonuçların kullanıcılar
üzerindeki duygusal etkisinin değerlendirilmesi daha önemlidir (İzgi, 1999, 177).
Yurt binalarının geçici barınma mekânları
olması sebebiyle aidiyet ve kurumsallaşma
kavramları; farklı kültürden bireylerin bir
arada yaşamı nedeniyle de mahremiyet
ve kalabalıklaşma kavramları üzerinde
durulması gereken konular arasındadır.
Yurt binalarının, öğrencilerin ev atmosferine bağlılıkları göz önüne alınarak, aidiyet
duygusunu kazandıracak nitelikte tasarlanması gereklidir. Zira öğrencilerin kurumsal
bir ortamda yaşama hissinden hoşlanmadıkları düşünüldüğünde, fazla kurumsal bir
ortam aidiyet duygusunun kazanılmasının
önündeki en önemli engeldir (Pride, 1999, 1).
Bununla ilgili olarak, Alvar Aalto, M.I.T.
Cambridge Baker House binasında bütün
tasarımı binanın fonksiyonel ve içinde
yaşayan/yaşayacak öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olmasına dayandırmıştır. Amerikan gençliği üzerinde
büyük bir tehlike olarak görülen çoğunluğa
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uyma eğilimi düşünüldüğünde, Aalto,
yurdun alışılagelmiş yatakhane atmosferinden kaçınarak, her bir öğrencinin ortak
yaşamın dışında kendi başına var olabilme
olanaklarını artırmıştır (Erdoğan, 1999, 65).
Farklı bir bakış açısı olarak Steven Holl,
Simmons Hall yapısında yurtların sadece
yatma alanı olarak görülmesi yaklaşımının
tersine, öğrenciler için sosyal etkileşimi
artıcı alanlar tanımlayan boşluklar kullanmıştır (Yorgancıoğlu, 2004, 93).
Ayrıca öğrencilerin komşusunu seçme şansı
bulunmadığından mahremiyetin sağlanması
da bir başka ölçüttür. Mahremiyet, kişinin
yalnız ya da grup içinde kiminle nasıl bir
iletişim halinde olmak istediğini seçme
şansının bulunması ile ilgilidir. Kişinin
seçme özgürlüğünün artması, çevre ile olan
deneyimini de artırır (Kalyoncu, 2006, 18). Yurt
binasında mahremiyetin yüksek algılanması
oda kullanıcılarının memnuniyetinin artmasını destekler (Çağatay, 2014, 54). Kalabalık
duygusu ise mahremiyetle birlikte en çok
tartışılan konuların başında gelir; çok yoğun
mahremiyet insanlarda izole olma hissi
oluştururken, az olduğu yerlerde de kalabalık duygusuna neden olur (Kalyoncu, 2006,
18). Örneğin, kullanım sıklığından dolayı,
Kaya ve Erkip (2001, 44) yüksek katlarda, alt
katlara göre, oda boyutlarının daha geniş
ve daha az kalabalık hissedildiği sonucuna
varmıştır. Durumlara ve kişilere bağlı olarak değişiklik gösteren bu kavramları doğru
değerlendirebilmek için, konuyu yalnızca
kişi sayısına bağlı bir olgu değil bir tasarım
ve mekân organizasyonu sorunu olarak
incelemek gerekmektedir (İnceoğlu, 1995, 16).
2.2. Fiziksel Faktörler
Yurt binalarında ve genelde tasarım süreçlerinde mekânsal ve biçimsel ana kararların
alındığı aşamaları, kent ölçeğinden bina
ölçeğine, üç grupta incelemek mümkündür:
2.2.1. Bina- Yakın Çevre İlişkisi
İyi bir tasarıma sahip bir yurt binasının, öğrencilere hayatlarının ileriye dönük yaşamları için bir farkındalık oluşturacağı gibi,
kaliteli bir mimari deneyim elde etmelerine
olanak tanıyacağı da açıktır (Pride, 1999, 1).
Bu nedenle yurt binaları tasarımında kullanılacak olan program; gençlerin barınma,
çalışma ve sosyal yaşam ile ilgili birçok
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ihtiyacına asgarî düzeyde cevap verecek bir
potansiyele sahip olmalıdır. Bu anlamda
öğrencilerin sosyal hayat ile kurduğu ilişkinin gelişebilmesinde yurt binası için seçilen
konumun önemi büyüktür. Yurt binaları
kent merkezine, yerleşkeye, ulaşım ağlarına
yakın ve mümkünse bir spor alanı veya
yeşil alan yanında konumlandırılmalıdır.

Şekil: 1
Oda içi donatıların alan gereksinimleri
(Beşkardeş, 1970).

Yurt binasının konumuna etki eden en
önemli faktör, kampüsün kent merkeziyle
olan ilişkisidir. Kampüsün kent merkezinden uzak olduğu durumlarda, kampüs
içerisinde öğrenciler için yurtlara, akademik ve idari personel için ise lojmanlara
ihtiyaç vardır (Büyükşahin Sıramkaya, 2005, 29).
Öğrenciler için, kent merkezi dışındaki
kampüslerde bulunan yurtlarda barınmanın; ulaşımda zamandan ve paradan tasarruf, yerleşke içerisindeki tesislerden okul
zamanı dışında da faydalanma gibi avantajları vardır (Adler, 1999, 34). Kent merkezinde
bulunan yerleşkede ise, barınma dışındaki
diğer ihtiyaçlarının büyük bir bölümü kent
içinde karşılanacağından, öğrencilerin
kent hayatına dâhil olarak halk ile sosyal
iletişime geçmeleri gelişimlerine katkı
sağlayacaktır. Bu durumda kampüs dışında
bulunan ve kent merkezinde yer almayan
yurtlar için ise, çevrenin fiziksel altyapı

olanaklarının sağlanmasına, bunun yanında
sosyal aktivitelere cevap veren tesislerin
varlığına ihtiyaç duyulacaktır.
2.2.2. İç Mekân Organizasyonu
Yurt binalarının mekânsal tasarımları,
genel olarak, odaların farklı biçimlerde
yan yana gelmesi ve ortak alanların aynı
veya farklı katlarda bu diziye eklenmesiyle
oluşur. Bu nedenle odalar, bir araya geliş
şekilleri ve diğer mekânlarla olan ilişkileri açısından yurt binasının biçimlenişini
etkileyen en önemli birimlerdir. Standart
bir yurt odası farklı işlevlere minimum
seviyede cevap vermek durumundadır.
Buna bağlı olarak temizlik alanı ortak
olan tek kişilik bir oda alanı, 9 m2 ile 15
m2 arasında (Neufert, 2000, 29) ya da 9 m2 ile
11 m2 arasında (Fengler, 1963, 2) değişir. TS
11498 yönetmeliğinde, odaların en fazla 4
kişilik olarak tasarlanması ve grup olarak
kullanımı halinde ise kişi başına en az 5 m2
alan ve 12,5 m3 hacim gerektiği belirtilir
(Çağatay vd., 2014, 54). Minimum oda genişliğinin ise, engelli öğrenciler de göz önüne
alınarak, tekerlekli sandalyenin hareketine
izin verecek şekilde 2,4 metreden daha dar
olmamasının, mümkünse en az 2,5 metre
olmasının gerektiği de ifade edilir (Şekil 1)
(Pride, 1999, 2). Yurtların süreli barınma me-

Sayı 30, Temmuz 2020

63

Sebile Merve Öztürk, Ahmet Emre Dincer

kanları olduğu düşünüldüğünde, esneklik
ilkesi; değişen öğrenci ihtiyaçlarına uygun
olarak yenilenebilen mekânların oluşturulması için önemlidir (Novalic, 2012, 2).
Yurt binalarında barınmadan sonra çözüme
kavuşturulması gereken en önemli ihtiyaç,
çalışma alanlarının yeterliliğidir. Ancak,
Güldiken ve Özekicioğlu (2004, 165) çalışmalarında, ülkemizde yurtta kalan öğrencilerin
en büyük sorunları arasında yeterince ders
çalışamamaları olduğuna işaret eder. Ayrıca
İnceoğlu (1995, 14) çalışmasında; öğrencilerin %98’inin odalarında bir çalışma masası
istediklerini; odalarını sadece yatma alanı
değil, belirli aktivitelerini gerçekleştireceği
bir yaşama alanı olarak düşündüklerini,
bu nedenle kendilerine ait bazı bireysel
donatıların olmasını istediklerini belirtir.
Bir yurt binasında, temizlik mekânları
odalardan sonra en önemli mekânlardır
ve yatak odalarıyla ilişkileri büyük önem
taşır. İnceoğlu’na (1995, 14) göre; banyo ve
WC, yatak odalarından uzaklığı evimizdeki
boyutlara benzer şekilde 8-10 m’yi geçmemeli, bir üniteyi kullanan öğrenci sayısı da
15’i aşmamalıdır. Oda içerisinde bulunması
gereken diğer birimler ise depolama ve
yeme-içme alanlarıdır. Aslanargun (2014,
30) çalışmasında, öğrencilerin yurtları tercih
etmeme nedenlerinden biri olarak, yemeklerin sağlıksız ortamlarda yapıldığına ilişkin
düşüncelerinin etkili olduğunu ortaya
koymuştur.
Yurt binalarında ortak alanların düzenlenmesinde; ekonomiklik, yapım ve bakım
kolaylığı sağlamak ana amaçlar olmalıdır
(Novalic, 2012, 63). Oda içerisinde çözülen
bazı işlevlerin bina içerisinde farklı mekânlarda tekrar yer alması, öğrencilerin bir
arada vakit geçirerek sosyalleşmelerine
yardımcı olmaktadır. Bunun yanında bahçe
alanları, sunduğu açık alanlar ile öğrencilerin farklı faaliyetlerde bulunmalarına
imkân sağlamaktadır. Aslan ve Karaküçük
(1997, 69) çalışmalarında, bayan öğrencilerin
boş zamanlarında rekreasyon etkinliklerine katılmak istediklerini belirtir. Ayrıca
öğrenciler, katılacakları etkinliklerin, akademik başarılarını da artıracağı görüşündedir. Ancak öğrencilerin yurtta kalmaya
başladıktan sonra etkinliklere katılımla-
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rının azaldığı belirlenmiştir. Bu durumun
nedeni olarak da yurtlardaki etkinliklere
yönelik mekânların yetersizliği ve personel
eksikliği gösterilmiştir.
2.2.3. Cephe Tasarımı
Bina cepheleri yapıların iç ortamı ile dış
ortam arasındaki geçiş ara yüzünü temsil eder. Görevi yalnızca bina kabuğunu
tanımlamak değil, yapının kendi iç dinamiklerini ve bulunduğu bölgenin karakteristiklerini yansıtmaktır. Bir başka deyişle,
cepheler kullanıcılar tarafından anlamlandırılan birtakım işaretler dizisine sahiptir
(Şenyiğit ve Altan, 2011, 140). Sahip oldukları
anlamlar çerçevesinde de kentin dilini
oluştururlar. Bu bağlamda yurt binalarında
da cephelerin ev imajını verebilme, genel
kullanıcı profilini oluşturan gençlerin ruhuna tesir edebilme ve binaların konumlandığı bölgeyle uyumu önemlidir. Bu nedenle
öğrencilerin yurtları tercihinde, binaların
üçüncü boyuttaki biçimlenişlerinin, belirli
ölçüde etkili olduğu düşünülmektedir.
Yurt binalarında odaların art arda gelmesi
ile kurgulanan modüler sistemler cephede
tekdüzeliğe sebep olabilmektedir. Dolayısıyla binalarda resmiyet etkisi de artabilmektedir. Odalardan oluşmuş bu modüllerin
boyutsal özellikleri benzerlik gösterebilir,
ancak cephede tekdüzeliğin önüne geçebilmek için farklı ölçülerde pencerelerin, konsolların, güneş kırıcı elemanların kullanımı
gibi etkilerle, modüllere biçimsel olarak
farklılık kazandırılabilir (İzgi, 1999, 180). Bu
elemanlar büyük ölçekli binalarda, bina
kütlesinin insan ölçeğine indirgenmesinde
de değerlendirilebilir. Farklı işlevler, farklı
biçimlerde dış cephelere yansıtılabilir.
2.3. Yurt Binası Tasarım İlkeleri
Yukarıdaki bilgiler ışığında bu çalışma
için çıkarılan yurt binası tasarım ilkeleri
aşağıdaki gibi özetlenebilir:
1. Yurt binası için konum seçiminde kampüse veya kent merkezine
yakınlık önemlidir. Merkez dışında
konumlanan yurtlarda ise sosyal ve
eğitsel gerekli altyapının sağlanması
gerekmektedir.
2. Geleneksel koridorlu tasarımların
yerine; mekânın psikolojik etkisi de
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3.

4.

5.

6.

7.

düşünülerek, odaların gruplar halinde
bölünmesi, bu grupların holler etrafında toplanması tavsiye edilmektedir.
Yurt binalarının geçici barınma
mekanları olması sebebiyle tasarımda
esneklik ilkesi gözetilmelidir.
Katta ve oda içerisinde mekanlar,
işleve yönelik olarak tanımlanmış
özel alanlar içermeli ve bu alanlardaki donatı sayısı kişi sayısı ile uyumlu
olmalıdır.
Yurtlar farklı kültürlerden bir araya
gelen insanların ihtiyaçlarına cevap
verebilmek adına, özellikle oda içi
organizasyonlarında çeşitlilik sağlayacak çözümler içermelidir.
Yurt binaları barınmanın yanında öğrencilerin sosyal ve kültürel
ihtiyaçlarını karşılayan mekanlar
içermelidir.
Yurtlar diğer konaklama yapılarından
farklı olarak, çalışmak için de uygun
bir ortama sahip olmalı, bu nedenle

tek ve ortak çalışmaya uygun mekanlar düşünülmelidir.
8. Oda içerisinde çözülemeyen alanlar
bina içerisinde ortak kullanım alanı
olarak mutlaka çözümlenmelidir.
9. Tasarımda modülerlikten kaynaklanan tekdüzeliğin önüne geçecek ve
yapı kütlesinin blok etkisini kıracak
kararlar almak gerekmektedir. Bunun
yanında kurumsal etkiyi kırmak için
kütle ve cephede ev imajına benzer
bir yaklaşım sergilenmelidir.
3. Çalışmanın Yöntemi
Yurt binalarının değerlendirilmesi; binaların plan düzlemindeki ve üçüncü boyuttaki biçimlenişlerinin, başlangıçta ifade
edilen ilkelere göre tanımlanan kavramlar
çerçevesinde incelenmesi şeklindedir. Bu
amaçla yapıların, bina- yakın çevre ilişkisi,
iç mekân organizasyonu, iç mekân tasarımı
ve cephe tasarımı analizleri yapılmıştır (Şekil 2). Analizlerin sonucunda, bu konuların
içerdiği yapısal özellikler üzerinden, işleve

Şekil: 2
Yurt binalarının incelenmesinde kullanılan
yöntemin şeması.
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özgü nitelikler belirlenerek, Karabük’teki
öğrenci yurtlarının tasarım ilkeleri tespit
edilmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında, Karabük ili ve Safranbolu ilçesinde
bulunan 17 yurt incelenmiştir (Şekil 3).
Yapılar, devlet kanalı ile denetlenebilir
olması sebebiyle YURTKUR ve MEB’ e
bağlı yurtlar arasından seçilmiştir. Seçilen
yurt binalarına ait veriler, mimari uygulama projelerinden ve ilgili kurumlardan elde
edilmiştir.
Değerlendirmeler, iki yönlü olarak, niteliğe
(psikolojik etkenler ve soyut kavramlar) ve niceliğe
(kullanım alanları, boyutlar vd.) bağlı kavramlar
ile ilişkilendirilerek yapılmıştır. Literatür
taramasının sonucunda belirlenen bu kavramlar ve açıklamaları şu şekildedir:
Bina- yakın çevre ilişkisi için;
• Yakınlık: Yurtlar üniversite yerleşkesine, kent merkezine ve ulaşım
ağlarına yakın olmalıdır.
• Yönlenme: Bina yönü doğudan batıya doğru olmalıdır.
Mekân organizasyonu için;
• Mekân organizasyon tipi: Binanın,
dolaşım alanlarına göre tanımlanan
tiplerdir. Bu tipler;
Merkezi Sistem: Oda grubunun bir çekirdek veya servis alanı etrafında gruplanmasıyla oluşur.

Çizgisel Sistem: Genellikle bina içerisinde
odaların doğrusal veya doğrusal olmayan
şekillerde yan yana dizilmesiyle oluşur.
Karma Sistem: Çizgisel sistemde bir araya
gelmiş oda gruplanın, bir merkez etrafında
çözümlenmesiyle oluşur.
• Esneklik: Değişen yaşam koşulları ve
taleplere göre, öğrencinin yurt hayatına uyum sürecinin hızlı bir şekilde
sağlanması amacıyla yurtlar, esneklik
ilkesi gözetilerek tasarlanmalıdır.
• Özelleşme: Yurt binasının, öğrencilerin psikolojik ve sosyal gereksinmelerini (mahremiyet, aidiyet vd.) karşılaması için işlevine göre ayrılmış
mekânların (dinlenme alanı, çalışma alanı
vd.) tasarımda bulunmasıdır.
• Çeşitlilik: Yurt binalarında, öğrencilerin oda seçimleriyle ilgili tercih olanaklarını artırabilecek, katlar arasında
farklı plan tiplerinin bulunmasıdır.
İç mekân tasarımı için;
• Boyutsal gereklilikler: Odalardaki
kişi sayısına uygun alan ve hacim
ihtiyacıdır.
• Esneklik: Oda içerisinde değişen
ihtiyaca cevap verebilecek tasarımlar
düşünülmelidir.
• Özelleşme: Odaların kendi içinde
tanımlanmış birimlere ayrılmasıdır.
Şekil: 3
Yurt binalarının kent içindeki dağılımları.
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•

Çeşitlilik: Kişi sayısında, odanın
şeklinde ve boyutunda olan değişikliklerdir.

•

Yeterli Donatı: Odalardaki donatı sayısı kişi sayısıyla uyumlu olmalıdır.

Cephe tasarımı için;

Şekil: 4
Yurt binası örnek analizi, Asiye Hatun Kız
Öğrenci Yurdu.

•

Oran: Binanın cephe düzleminde,
bölümlerinin ölçü ve büyüklük olarak
birbirleri ile olan ilişkileridir.

•

Tekdüzelik: Modüler tasarımın neden
olduğu sıradanlıktır.

•

Uyum: Binanın renk, kütle biçimi,
malzeme seçimi gibi konularda çevresi ile olan uyumudur.

Yukarıda özetlenen; yerleşim, planlama ve
biçim özelliklerinin değerlendirilmesi ile
ilgili kavramlar Karabük’teki yurt binalarının her birinin incelenmesinde bir kontrol
listesini oluşturmuştur. Mevcut koşullar ve
eğilimler buna göre analiz edilmiştir. Daha
sonra genel olarak yurtlarla ilgili belirlenen ilkeler doğrultusunda, bu analizlerden
çıkan bulgular karşılaştırmalı olarak tekrar
ele alınmış ve tartışılmıştır.

4. Örnek İnceleme
Karabük’te bulunan ve incelenen yurt
binalarından biri Asiye Hatun Yurdu’dur.
Yurt, üniversite yerleşkesinde bulunmakta,
kat planları ve oda içi birimlerin çözümleri
ile genel yapıdan ayrılmaktadır. Üç bloktan
oluşan yurt 9072 m2’lik bir alan üzerinde,
toplam 19985 m2’lik kapalı alana sahiptir.
Bir bloğu 12; diğer iki bloğu 11 kattan
oluşan bina toplamda 795 yatak kapasitelidir. Blokların zemin katlarında yönetim
birimleri, yemekhane; bodrum katlarında
ise servis birimleri yer almaktadır.
Yurt, üniversite yerleşkesi içinde olmakla
birlikte, üniversitenin yakın çevresi ormanlık alanla çevrili olup, yerleşim alanları
bakımından bakirdir. Bu yüzden kent merkezine ve ulaşım ağlarına yakın değildir.
Yurdun blokları arasında, yurda ait açık
alanlar bulunmaktadır. Ayrıca yakın çevredeki ormanlık alan, öğrenciler için doğal
dinlenme ve rekreasyon alanı oluşturur.
Binalar mekân organizasyonu olarak çizgisel sistemi örnekler. Ortak alanlar; katlarda
tasarlanan iki oda büyüklüğünde çalışma
salonu, dinlenme salonu ve ibadethane
olarak kullanılır. Katlardaki bu farklılaşma
gerektiğinde odaya dönüşebilecek alanları
içermesiyle esneklik ilkesinin uygulandığı alanlardır (Şekil 4). Ancak kat planları
incelendiğinde oda tiplerinde çeşitlilik
görülmemektedir.
Yurt binasında kattaki oda sayısının incelenen diğer büyük ölçekli yurtlara oranla
daha az tutulması, katlarda öğrencilerin
oda dışında bir arada vakit geçireceği
alanların düşünülmüş olması önemli bir
gelişmedir.
Üç kişilik düzenlenen odaların içerisinde çalışma alanı bulunmaktadır. Ayrıca
temizlik alanlarında tuvalet, duş ve lavabo
alanlarının ayrılması, öğrencilerin temizlik
alanından aynı anda faydalanabilmelerine
olanak sağlamıştır (Şekil 5). Yani temizlik
alanını oluşturan eylem alanlarının sınırlarının tam olarak belirlenmesiyle özelleşme
ölçütü sağlanmıştır. Ayrıca yatma, çalışma,
depolama ve ön giriş alanlarının sınırları
algılanabilir durumdadır. Ön giriş mekânı
ile belirli derecede mahremiyet sağlanabilmektedir. Öğrencinin ihtiyaç duyduğu
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Şekil: 5
Yurt binası örnek analizi, Asiye Hatun Kız
Öğrenci Yurdu.

dinlenme ve birlikte çalışma ortamı ise
odada çözülmeyen ancak ortak kullanımda
planlanmış alanlardandır.
Cephe düzeni bakımından, katlarda tanımlanan ortak kullanım alanlarının sınırları
cephede prekast elemanlarla vurgulanmıştır. Ayrıca katlar arası kullanılan yatay
bantlar ile yükseklik algısı dengelenmeye
çalışılmıştır.
5.

Diğer Örnekler ve Değerlendirmeleri

“Asiye Hatun Yurdu” örneğinde olduğu
gibi, seçilen tüm yurtlar benzer şekilde
incelenmiştir (Öztürk, 2017).1 İncelemeler
sonucu elde edilen bulgular yöntemde belirtilen konu başlıkları (bina-yakın çevre ilişkisi,
iç mekân organizasyonu, iç mekân tasarımı, cephe tasarımı)

sırasına göre şu şekilde özetlenebilir:

1. Yurt binaları konumlandırılırken
üniversite yerleşkesine, sosyal ve
kültürel mekânlara ve şehir merkezine olan ulaşım kolaylığı gibi
koşullar göz önünde bulundurulma-
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lıdır. Bu faktörlerin en önemlisinin
ise üniversite yerleşkesine yakınlık
olduğu görülmektedir. Karabük’te de
yurt binaları genellikle Demir Çelik
Yerleşkesi etrafında konumlanmıştır.
2. Yurtlar, mekân organizasyonu
bakımından çoğunlukla koridorun
iki tarafının da kullanıldığı çizgisel
sistemleri örnekleyen binalardır
(Tablo 1). İncelenen yurt binalarının
üçü önce apartman olarak tasarlanmış; ancak daha sonra yurt binasına
dönüştürülmüştür. Bina tasarımında,
yasal düzenlemelerin de etkisiyle,
bina içerisinde farklı işlevler için
kullanıma ayrılan; ancak zamanla
işlev değişikliğine uğrayan ortak
kullanım alanları dikkat çekmektedir.
Binalarda katlar mekân kullanımları yönünden değerlendirildiğinde;
ortak alanların ve servis alanlarının
bodrum ve zemin katlarda düzenlendiği, diğer katların tamamının odalara

1

Not: İncelenen yurt binaları ile ilgili
daha detaylı bilgiye ‘Karabük’te Bulunan
Yükseköğrenim Öğrenci Yurtlarının Yurt
Binası Planlama İlkeleri Bağlamında
Değerlendirilmesi’ isimli tezden ulaşılabilir.

Yüksek Öğrenim Yurdu Tasarım İlkeleri

Tablo: 1
Yurt binalarının mekân organizasyonlarına
göre sınıflandırılması.

ayrıldığı görülmüştür. Yani oda
katları içerisinde genel olarak ortak
alan tasarlanmamıştır.
3. Odalardaki kişi sayısı incelendiğinde en çok 2, 3 ve 4 kişilik odaların
kullanıldığı, en az ise 1, 6 ve 8 kişilik
odaların kullanıldığı tespit edilmiştir.
Toplam kapasite yönünden değerlendirildiğinde ise; 12 tanesi incelenen
özel yurtlarda toplam 5740 öğrenci
barınırken, 5 tanesi incelenen devlet
yurtlarında ise toplam 8028 öğrenci
barınmaktadır. Tablo 2 incelendiğinde kişi başına düşen kapalı alan oranı

en yüksek yurdun Asiye Hatun Kız
Öğrenci Yurdu olduğu görülmektedir.
4. Yurt odasının genişliğinin en az 2,40
metre olması zorunluluğu vardır.
Nitekim Karabük’teki yurt binalarında bu standart ölçünün altında bir
uygulama yapılmamıştır. Odalar,
hacim-kişi sayısı ilişkisi yönünden
ise yönetmelikte belirtilen değerler
ile uyumludur.
5. Binalardaki farklı oda grupları incelendiğinde genel oda tipi; temizlik
alanı, bu alanın oluşturduğu saklama
Sayı 30, Temmuz 2020
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Tablo: 2
Yurtların farklı kişi kapasiteli öğrenci odaları
ve kapalı alan bilgisi.

/ depolama alanı ve girişin bulunduğu
ön mekân ile yatma ve çalışma alanlarının birlikte bulunduğu ana mekândan oluşmaktadır. Odaların genelinin
şekli dikdörtgen ve karedir; her oda
için bir temizlik mekânı kullanımına
dikkat edildiği görülürken, her 2 ve 3
oda grubuna bir temizlik mekânının
hizmet verdiği tipler içeren örnekler
de mevcuttur (Tablo 3).
6. İncelenen 17 yurt arasında, içinde temizlik mekânı olmayan oda tiplerinin
yer aldığı yurt sayısı 3’tür. Temizlik
mekânı içeren odalar içinde mutfak
nişine sahip oda bulunan yurt sayısı
ile ayrı bir çalışma alanına sahip oda
bulunan yurt sayısı da 2’dir (Tablo 4).
7. Yurt binaları içerdikleri mekanlar
üzerinden değerlendirildiklerinde;
özel yurtların, ortak alanlarda daha
fazla aktiviteye imkan verecek şekilde
düzenlemeler içerdiği (Tablo 4), devlet
yurtlarının ise, oda içi birimlerin
işlevlere uygun tanımlı alanlara ayrılmasıyla, oda içi özelleşmeyi sağlayan
tasarımlar içerdiği tespit edilmiştir
(Tablo 5). Odaların içerdiği mekanların
değerlendirildiği Tablo 5’te oda içi birimler, bir duvar ya da ayırıcı eleman
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kullanılarak özelleştirilmiş mekanlar
olarak sınıflandırılmıştır.
8. Bahçe kullanımları bakımından
devlet yurtları, özel yurtlara göre
öğrencilere daha fazla açık alan sunmaktadır. Öğrencilere en fazla açık
alan imkânı sunan yurt, Hubbi Hatun
Kız Öğrenci Yurdudur (Tablo 6).
9. Binaların biçimsel özellikleri öğrencilerin beğenilerini ve dolayısıyla
tercihlerini etkilemektedir. Bu nedenle yapılan cephe analizi çalışmaları
değerlendirildiğinde, binalar genel
olarak, renk ve malzeme seçimi ile
kütle biçimlenişi açısından da çevre
binalar ile uyum göstermektedir. Oda
tekrarından kaynaklanan büyük alanlı
cephelere sahip yurtlarda ise tekdüzelik sorunu ile karşılaşılmaktadır (Tablo
7).
6.

Tartışma

Yurtların, öğrencilerin akademik ve sosyal
açıdan gelişimine önemli etkileri olduğu
düşünülerek hazırlanmış olan çalışmada;
Karabük’te bulunan yükseköğrenim öğrenci
yurtlarının analizlerinin, daha önce özetlenen yurt binası tasarım ilkeleri bağlamında
değerlendirilmesi şu şekilde yapılabilir:

Yüksek Öğrenim Yurdu Tasarım İlkeleri

Tablo: 3
Yurtlara ait oda içi birimler, kişi sayısı ve oda
büyüklükleri ilişkisi.

Yurtların üniversite yerleşkesine ve kent
merkezine yakınlığı konusunda Karabük’teki yurtlar genellikle uygun olmakla

birlikte; incelenen yurtların bazılarında,
bina kütlelerinin araziye uygun konumlandırılmaları (odaların güneş ışığından faydalanmaSayı 30, Temmuz 2020
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Tablo: 4
Yurt binalarında bulunan ortak (yarı
kamusal) mekânların listesi.

ları için doğu-batı yönünde yerleşmeleri açısından)

istenen düzeyde değildir. Bunda arazinin
koşulları ve çevre yerleşmelerin mevcut
koşulları etkilidir. Bu yüzden yurtlar için
yer seçimlerinde, mekânsal nitelikler
bakımından bu ölçütün dikkatle gözden
geçirilmesi gerekmektedir.
Yurtlar, öncelikle mekân organizasyonları
yönünden değerlendirildiğinde çoğunlukla
çizgisel sistemi örnekler (Tablo 7). Yurtlarda
kurumsallaşmanın önüne geçerek aidiyet
duygusunun kazanılmasına yardımcı olmak
için merkezi sistem önerilir (İnceoğlu, 1995,
16). Bu organizasyon tipinde öğrenciler
arasında daha başarılı bir sosyal iletişimin yolu açılmış olur (Krasić vd, 2018, 521).
Ancak, Karabük’teki örneklerde merkezi
sistem; genellikle, konut olarak tasarlanmış
fakat sonradan dönüştürülmüş yurt binalarında görülmektedir. Bu durumun sebebinin çizgisel sistemin uygulamada sağladığı
kolaylık olduğu düşünülmektedir.
Tüm bina analizlerinin çalışma amacına
paralel olarak seçilen kavramlar üzerinden
değerlendirilmesinin yapıldığı Tablo 7
incelendiğinde, “esneklik” ilkesinin sadece
bir devlet yurdunda uygulanmış olduğu görülür. Ancak geçici barınma mekânı olarak
yurt binalarında tasarım, değişen öğrenci

72

Sayı 30, Temmuz 2020

ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına dönüştürülebilen alanlar içermelidir.
Kişi sayısı bakımından odalar değerlendirildiğinde, odaların en fazla 4 kişilik
olması gerekirken 5, 6 ve 8 kişilik olarak da
düzenlenmeleri dikkat çekicidir. Odalardaki
kişi sayısının artışı, mahremiyet duygusunu
olumsuz etkilemekte dolayısıyla memnuniyetsizliği beraberinde getirmektedir (Çağatay
vd. 2014, 54). Harris’e göre, mahremiyet hem
yakınlaşmayı sağlayan hem de toplumsal temastan uzak durmaya neden olan
diyalektik bir süreçtir (Kalyoncu, 2012, 18). Bu
anlamda, bireyin hem yalnız hem de bir
arada bulunmayı seçme şansına sahip olduğu mekânları içeren tasarımların ön plana
çıkması gerekmektedir. Bu kaidelere rağmen ülkemizdeki yurt odaları; öğrencinin
en çok vakit geçirdiği, uyuma ve dinlenme
eylemlerini birlikte gerçekleştirdiği alanlar
olduğu göz ardı edilerek, kapasite artışına
bağlı olarak, ranza sisteminin kullanıldığı
ve oda içi konforun düşürüldüğü alanlar
olarak hizmet vermektedir.
Odalar içerdikleri mekânlar yönünden
değerlendirildiğinde, temizlik mekânının da
oda içinde kullanımının sağlanmış olması
olumlu bir gelişmedir. Bunun yanında, Aslanargun (2014, 30) çalışmasında öğrencilerin
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Tablo: 5
Yurt odaları içinde bulunan birimlerin listesi.

yemeklerin sağlıksız ortamda pişirildiğine
dair düşüncelerinin yurdu tercih etmeme
sebebi olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla
öğrencilerin ortak yemek alanları ile ilgili
kaygıları dikkate alındığında, oda içi yeme-içme alanı düzenlemelerinin de yaygınlaştırılması gerektiği düşünülmektedir. Bu
alan oda içinde çözülemiyor ise öğrencilerin
kendi yiyeceklerini hazırlayabilecekleri ortak kullanılan bir alan olarak düşünülebilir.
Oda tipolojileri değerlendirildiğinde benzer
yapılar dışında son dönemde uygulanan
devlet yurtlarında farklılaşmalar vardır.
Odaların barındırdıkları işlevlere uygun
olan birimler içermesi, öğrencilerin odayı
yatma eylemi dışında da etkin kullanma-

larına yardımcı olmaktadır. Öğrencilerin
yurtta yaşadıkları en büyük problem
yeterince ders çalışamamaktır. (Güldiken
ve Özekicioğlu, 2004, 165). Buna bağlı olarak
öğrencilerin büyük çoğunluğu odalarında
kendilerine ait bir çalışma masası istemektedir (İnceoğlu, 1995, 14). Özellikle son dönemde uygulanan, içerisinde ayrı çalışma
alanı bulunduran odaların mevcudiyetinin
öğrencilerin akademik başarısını olumlu
yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Bu
değişme ve gelişmenin, sadece devlet
yurtları ile sınırlı kalmaması ve genele
yayılması gerekmektedir. Bu sayede, odadaki kişi sayısı ve oda içi mekân organizasyonlarındaki değişikliklerle çeşitlenme
sağlanabilir ve öğrencilere farklı odalar
sunularak tercih etme şansı verilebilir.
Karabük’teki yurt binaları için tasarım aşaması ve mevcut durumun karşılaştırılması
yapıldığında, yurtlarda sosyal alanlar ile
ilgili problemlerin olduğu gözlemlenmiştir.
Öğrencinin sosyal ve kültürel aktivitelerini
gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu alanların konumlarının, projede düşünülenden
farklı olarak uygulandığı tespit edilmiştir.
Bunun sonucunda, bu alanlar bina içerisinde doğru bir konuma yerleşememekte
ve bu sebeple binalarda önemli nitelik
kayıpları yaşanmaktadır.
Devlin vd. (2008, 507) büyük ölçekli
yurtların, gürültü ve mekân paylaşımı
sorunlarının olduğunu ve bu durumun
öğrencilerin sosyalleşmelerine olumsuz
etkisinin olacağını belirtmiştir. Karabük’te
incelenen yapılar arasında büyük ölçekli
yurtlar göz önüne alındığında, odalardaki
olumlu tasarım yaklaşımlarına rağmen
ortak alanlarında benzer sorunlara sahip
olduğu düşünülmektedir.
Yurt binaları, bahçe alanı içerisinde sunduğu açık alanlar ile öğrencilerin birlikte
vakit geçirerek farklı faaliyetler içinde bulunmalarına yardımcı olmalıdır. İncelenen
yurtlar arasında geniş bahçe alanına sahip
olanlarda, bu alanların içerdikleri işlevlerin
artırılmasıyla daha etkin kullanılabileceği
düşünülmektedir.
İncelenen yurt binalarında cephelerdeki
tekdüzeliklerin giderilmesi için uygulanan
farklılıklar, genellikle malzeme seçimleSayı 30, Temmuz 2020
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Tablo: 6
Yurt binalarında bahçe kullanımı.

Tablo: 7
Yurt binalarının kavramlar üzerinden
değerlendirilmesi

74

Sayı 30, Temmuz 2020

Yüksek Öğrenim Yurdu Tasarım İlkeleri

riyle sağlanmaya çalışılmıştır. Bununla
birlikte kat planlarında yapılabilecek belirli
farklılaşmalarla kütlesel olarak da çeşitliliğin, daha özgün bir biçimde, artırılabileceği düşünülmektedir.
7. Sonuç ve Öneri
Tüm bu analiz ve ilkeler bağlamında analizlerin değerlendirmeleri sonucunda hem
Karabük özelinde hem de genel olarak yurt
binalarının tasarım süreçleriyle ilgili olarak
özetle şunları belirtmek mümkündür:
Öncelikle, Karabük’te incelenen yurt
binalarının en önemli probleminin, yurt
binasının genel kapasitesini artırmak amacıyla odaların daha çok kişi için yeniden
organize edilmesi olduğu tespit edilmiştir.
Bunun yanında ortak kullanımda olan
alanların bina içinde genellikle uygun
konuma yerleşememesi sonucu, sosyal ve
kültürel faaliyetlerin yürütülmesi konusunda da sorunlar yaşanmaktadır. İncelenen
yurtlarda, bu konular yasal ölçütlere uygun
olmasına rağmen, mekân kalitesi ikinci
planda kalmaktadır. Bu konu hakkında yönetmeliklerde mekânın nitelikleri ile ilgili
kriterlerin de genel çerçevesinin çizilmesi
gerekmektedir.
Yurt binası tasarımında bina yer seçiminden, oda içi düzenlemelerine kadar tüm
aşamalarda, öğrenci eğilimlerinin katılımcı
tasarım süreci bakış açısıyla değerlendirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.
Buna göre belirli aralıklarla öğrencilerin
yurtları hakkındaki memnuniyetleri ve bir
yurt binasından beklentileri ile ilgili bilgi
toplanarak, bu bilgiler tasarımda altlık
olarak kullanılabilir. Bunun yanında hem
sayısal değişiklik hem de farklı öğrenci
profilleri düşünülerek yeni tasarımlarda,
öğrencilerin yeni çevrelerine olan uyumuna yardımcı olmak amacıyla farklı
kurgulara olanak veren esnek tasarımların
artırılması tavsiye edilmektedir.
Yurtlarda öğrenci yoğunluğunun artması
sonucu mahremiyetin ve buna bağlı olarak
aidiyet duygusunun azalması önemli bir
sorundur. Bu nedenle kütle ve iç mekân
organizasyonlarında geleneksel koridorlu
tiplerin değil, belirli sayıdaki oda gruplarının oluşturduğu hol etrafında düzenlenmiş
çözümler önerilebilir

•
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Öz
Çalışmada, literatürde kalıcılık üzerinden
tanımlanan aidiyet olgusunun dönüşüm ve
esneklik üzerinden okunmasına dair
araştırma yapılmaktadır. Teorik araştırmalar
üzerinden; esnekliğin, zaman, mobilite,
dönüşüm ve mekanın dönüşümlere adapte
olabilme hali ile paralel çalıştığı
okunabilmektedir. Makaledeki esneklik
bakışı da bu yörüngede bulunmaktadır.
Araştırılan durum ise mekanın bireye adapte
olabilme hali olan esneklik kavramının,
bireyin mekana adapte olma hali olan aidiyet
kavramı ile nasıl bütünleştiğidir. Dolayısıyla
çalışmanın amacı; esneklik ile aidiyet
kavramlarının ara kesitlerini konut
uygulamaları üzerinden ifşa ederek dönüşüm
ekseninde bir aidiyet okuması yapmaktır.
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Özne ve nesne etkileşiminden doğan aidiyet
kavramına ilişkisellik olarak bakılmaktadır.
Bahsedilen özne-nesne ilişkisinin
kurulmasında en temel tetikleyici
müdahaledir. Müdahale mekanın
kişileştirilmesini ve anlam üretimini
getirmektedir. Aynı zamanda müdahalenin
sürekliliği mekansal dönüşümü de
beraberinde getirdiğinden esneklik ile içkin
olmaktadır.
Bahsedilen durum İstanbul’un Cihangir
semtindeki 1+1 ve 1+0 konut pratikleri
üzerinden tartışılmaktadır. Seçilen konutların
farklı esneklik şekillerine sahip olması
tartışmanın kapsamını genişletmekle beraber
zeminini sağlamlaştırmaktadır. Böylelikle
teorik altyapıda bahsedilen olgular; görüşme
ve gözlem metotları vasıtasıyla okunmuştur.
Farklı esneklik tipolojilerindeki mekansal
izler, eylemler ve söylemler ortaya
çıkarılarak, statik olandan ziyade dönüşebilir
ve esnek olanın aidiyet olgusunu tetiklediği
ifşa edilmiştir. Aidiyet olgusu, dönüşümcü
olandan, dönüştürülebilir olandan ve hatta
dönüşümün kendisi tarafından
beslenmektedir.
Abstract
In the study, research is conducted to read
the phenomenon of place attachment, which
is defined in the literature on permanence,
through transformation and flexibility.
Through theoretical research, it can be read
that flexibility works in parallel with time,
mobility, transformation and the adaptation
of space to transformations. The view of
flexibility in the article is also in this orbit.
The researched case is how the concept of
flexibility, which is the adaptation of the
space to the individual, is integrated with the
concept of place attachment, which is the
adaptation of the individual to the space.
Therefore, the purpose of the study is; is to
make a reading of place attachment in the
axis of transformation by revealing the cross
sections of flexibility and belonging concepts
through residential applications.
The concept of place attachment arising
from the interaction of the subject and the
object is regarded as relationality. It is the
most basic trigger intervention in the
establishment of the subject-object
relationship. The intervention brings the
personalization of the space and the

This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial
4.0 International License.

1. Giriş
“Bana bir silah verin, tüm binaları hareket
ettireyim!”
(Latour & Yaneva, 2008, s. 80)

Bruno Latour ve Albena Yaneva (2008, s.
yukarıdaki önermede, donmuş olanı
hareketlendirme istemini ortaya koymuştur. Onlara göre zaman karşısında durabilecek hiçbir varlık olmadığı gibi hareket ve
dönüşüm ile boy ölçüşecek hiçbir oluşum
da bulunmamaktadır. Zaman akış ile
içkindir, durağanlık ise bir fotoğraf karesi
gibi hayattan kopuk ve dışarıdadır. Bu
durum hareket ve dönüşümü varoluşsal bir
eksende ele alarak, esnek olanı sürdürülebilir kılmaktadır.
Çalışmada, özne ve nesne arasındaki ilişki
bahsedilen dönüşüm ve esneklik ekseninde
incelenmektedir. Esneklik kavramı, mimarlık alanında 1950’lerden sonra önemli
hale gelmiş, tasarıma “zaman” “uzam” ve
“öngörülemeyen” fenomenlerini katarak
fonksiyonel mimariye yeni bakış kazandırmıştır (Colquhoun, 1990; Forty, 2000, s. 12).
Friedman (2002, s. 31) esnekliği mobilite
ve özgürlük olarak tanımlamaktadır. Bu
noktada esneklik kavramının, barınma ve
“yerleşme” pratikleri ile ilişkisi makalenin
tartışma konularından birisidir. Barınma
halinin kalıcılığı ile esnekliğin mobilitesi
arasındaki gerilimde aidiyet kavramının
konumu nedir? Konutun eve dönüşümü
80)

esnasında temel tetikleyici olan mekan
aidiyeti, esneklik üzerinden nasıl tanımlanır ve nasıl ilişkilenir? Dönüşümün zaman
kavramı ile kurduğu güçlü ilişki, aidiyet ile
de kurulabilir ve bahsedilen durum; konutun eve dönüşümde katalizör olabilir mi?
Araştırma sorularının cevapları, teorik
araştırma, gözlem, görüşme gibi metotlar
ile aranmaktadır. Araştırmanın amacı,
dönüşüm halinin altlık olduğu esneklik ile
aidiyet kavramlarının ara kesitlerini konut
uygulamaları üzerinden ifşa ederek dönüşüm ekseninde bir aidiyet okuması yapmaktır. Hedef ise, aidiyet literatürü için;
mobilite, dönüşüm ve esneklik üzerinden
bakış üretmektir. Örneklem alanı olarak
İstanbul’un Cihangir semti seçilmiştir.
Cihangir’in seçilme sebebi, farklı esneklik
şekillerinin gözlenebilir olmasıdır. Semtte
NOXX apartmanı, mikroloft Bulut ve
Yarasa, 4 numaralı apartman ve Minyon
Apartmanı olmak üzere beş apartman
karşılaştırmalı bir biçimde incelenmektedir. Beş apartmanın da sosyo-demografik özellikleri, aidiyet algıları ve konut
anlamlandırmaları görüşme metodu ile
ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca yine beş apartman ile ilgili yaşam kesitleri, kişileştirme
durumları ve esneklik durumları gözlem
esnasında çıkarılmıştır. Tüm bu veriler
ışığında karşılaştırmalı bir değerlendirme
yapılmıştır.
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2.

Mekanın Kullanıcıya Adaptasyonu:
Esneklik
Esneklik kelimesinin, Webster Dictionary’de (2019) ‘flexibility’ karşılığı ile
tarandığında, değişen gereksinimlere uyum
sağlamak üzere kurgulanmış anlamına
geldiği görülmektedir. Türk Dil Kurumu’nda (2019) ise; “elastikiyet, sınıflamada,
bina yapımında ya da benzeri bir çalışmada
sonradan duyulacak gereksemeler için
önceden göz önünde bulundurulan olanak,
bir gözlemci ya da gözlem aracının değişen
durumlara, çeşitli koşullara uyabilme
yeteneği” gibi anlamları kullanılmaktadır.
Dolayısıyla esneklik kavramının anlam
olarak dönüşüm temelinden geldiği söylenebilmektedir.
Rabbenek, Sheppard ve Town’a (1973,
s. 698-727) göre esneklik, programlanmış
işlevsel kurguya sıkı sıkıya bağlı kalmak
anlamına gelen, “tight fit functionalism”
kavramının karşısında durmaktadır. Bahsedilen kavram İngiltere’de çok yaygın
olmakla beraber, yemek odası birimi ile örneklenebilmektedir. Yemek odası yapılan
araştırmalara göre günün %5inde kullanılmakta, geri kalan zamanda ise atıl kalmaktadır. Rabbenek, Sheppard ve Town’ın
(1973, s. 698-727) esneklik yaklaşımına göre;
birimlerin kullanılıp kullanılmama kararını, fonksiyon değil kullanıcı vermektedir.
Hertzberger’ın (2009, s. 146-149) esneklik
yorumu ‘neutral’ kavramı ile açıklanmaktadır. Ona göre esnek olan bir mekan
için asla tek bir uygun çözüm yoktur. Bu
durum, kullanıcı ve mekan arasındaki
ilişkinin çoklu ihtimaller üzerinden şekillenmesi anlamına gelmektedir. Mekanın
nötralizasyonu, bahsedilen artikülasyon haline olanak sağlayacaktır. Fakat bu durum
da kimliksizleşme problematiğine sebep
olabilmektedir. Sorunsalın antitezi zaman
ve eylem kavramlarıdır. Süreç içerisinde
birey ve mekan etkileşimi hem bireyi hem
mekanı dönüştürerek birey ve mekan üzerinde oluşacak olan izler vasıtasıyla kimlik
edinme noktasına evrilecektir.
Steven Groak (1992), yapıların dinamik
bir çevre içerisinde stabil olamayacak
sistemlere sahip olduğunu savunmaktadır.
Ona göre; hiçbir nesne zamanın dönüş-
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türücü etkisine karşı koyamaz. Esneklik
ise; mekanın bahsedilen dönüşüme adapte
olabilme halidir.
Forty (2000) esnekliği; tasarımı dönüşüme
adapte olabilir kılmak için fonksiyonalizmin genişletilmiş bir görünümü olma rolü
ve fonksiyonalizm karşıtlığı üzerinden
tavır aldığı rol olmak üzere iki zıt durum
üzerinden tartışmaktadır. Esneklik mimarların gelecek üzerinde kontrol sağladıklarını düşündükleri bir illüzyondur. Tasarımda
bitmemiş veya gelecekte tamamlanabilecek
noktalar bırakmak esneklik ile örtüşmektedir.
Friedman (2002, s. 31) ise esnekliği mobilite
ve birey özgürlüğü olarak tanımlamaktadır. Esneklik hareket ve devinim ile doğru
orantılıdır ve bireyleri basmakalıp prangalardan kurtarmaktadır.
Schneider ve Till’e (2005a, s. 157-166) göre
esneklik yapının fiziksel yapısında olmaktadır. Hem iç hem de dışsal değişimleri
ve büyüyüp küçülmeleri gerektirmektedir.
Değişimi gerektiren bireysel (ailenin büyümesi), pratik (yaşlanma) ve teknolojik (servis
sistemlerinin gelişmesi) etmenler olabilir. Bahsedilen etmenlere fiziksel olarak adapte
olabilme hali mekansal esnekliktir. Ayrıca
mekan ne kadar farklı kullanıcı grubu
ve kullanıma adapte olabiliyorsa o kadar
esnektir. Bu noktada mekansal esneklik
meselesinde katı ve yumuşak olmak üzere
iki farklı tip bulunmaktadır (Schneider &
Till, 2005a, s. 157-166). Bahsedilen kavramlar
esneklik yaklaşımlarındaki farklılaşmaların da belirli yörüngelerde toparlanmasına
yardımcı olmaktadır.
2.1. Katı Esneklik Yaklaşımı
Katı esneklik yaklaşımında, kütleyi
tasarlayan mimarın kullanım esnasındaki hakimiyeti oldukça fazladır. Hatta bu
yaklaşım Schneider & Till (2005b, s. 287-296)
gibi bazı araştırmacılarca mimarın kontrol
arzusu olarak tanımlanmaktadır. Bu yaklaşım özellikle 20. yy modernist mimarları
tarafından, genişleyen metropolün, küçülen
konutların ve yalnızlaşan bireylerin tahayyülü üzerinden geliştirilmiştir.
Katı esneklikte birinci durum, küçük alanlarda farklı çözümler yaratarak kullanım

production of meaning. At the same time, the
continuity of the intervention brings with it
spatial transformation, and it is immanent
with flexibility.
This situation is discussed through 1 + 1 and
1 + 0 housing practices in Cihangir district
of Istanbul. The fact that the selected houses
have different forms of flexibility expands the
scope of the debate and strengthens the
ground. Thus, the cases mentioned in the
theoretical background; read through
interview and observation methods. Spatial
traces, actions and discourses in different
flexibility typologies have been revealed. It
is disclosed that the transformative and
flexible trigger the place attachment
phenomenon rather than the static one. The
phenomenon of place attachment is fed by
the transformational, the transformative, and
even the transformation itself.
Anahtar Kelimeler: Mekansal aidiyet,
esneklik, dönüşüm, Cihangir, mikroloft
Keywords: Place attachment, flexibility,
transformation, Cihangir, micro-loft
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imkanı arttırma halidir. Buna Le Corbusier’nin Maison Loucheur’daki çözümleri
örnek gösterilebilir. Corbusier çözümleri
için; 46 m2’lik bir alanı 75 m2’ye akılcı
müdahaleler ile çıkarttığından bahsetmiştir (Schneider & Till, 2005b, s. 287-296). Bir
diğer durum ise kayar kapıların, hareketli
mobilyaların ve değişken kullanımların iç
mekan üretiminde kullanılmasıdır. Üçüncü
durum ise; daha önce de bahsedildiği üzere
gündelik anlamda farklı zaman dilimlerine
göre değişebilen fakat farklı kullanıcılara
göre değişkenlik gösteremeyen mekan
organizasyonuna sahip alanların yaratımıdır. Katı esneklik yaklaşımına, Helmut
Wimmer’in 1996’da, Avusturya’da tasarladığı Wulzendorfstraße konut projesi örnek
verilebilir. Projede, ıslak hacimler ve sirkülasyon birimleri sabit, yaşama alanları ise
genişletilebilir kayar duvarlar ile oluşturulmuştur. Bu özellik, gece ve gündüz farklı
fonksiyonlara sahip birimlerin üretilmesine
olanak sağlamıştır. Fakat bahsedilen kullanımlar sabittir (Gücesan, 2014, s. 10) (Şekil 1).
2.2. Yumuşak Esneklik Yaklaşımı
Bu yaklaşımda katı yaklaşımın tam tersi
olarak, mimarın gündelik kullanımda bir
erk olarak kodlanmadığı durumlar gözlemlenmektedir. Genellikle konutlar, katı
esneklik yaklaşımındakilere göre daha
büyüktür. Fakat iç mekan organizasyonu
kullanıcıya bırakılmıştır. Dolayısıyla,
mekansal bölümlenme oldukça sınırlıdır.
Banyo, açık mutfak, bir yatak odası ve bir

yaşama bölümü veya banyo, açık mutfak
ve yaşama bölümünden oluşan organizasyonlar gözlemlenir (Schneider & Till, 2005b).
Böylelikle yaşam alanı kullanıcının kendi
kimliğine ve gündelik kullanımına adapte
olabilecek şekilde düzenlenebilir. Yumuşak kullanım için de Helmut Wimmer’in
1996 yılında, Avusturya’da tasarladığı
Grieshofgasse konut projesi örnek olarak
gösterilebilir. Projede; ıslak hacimler dışında diğer alanlar kayar duvarlar ile kullanıcı
tercihine göre organize edilebilmektedir
(Gücesan, 2014, s. 11) (Şekil 2).
Teorik araştırmalar üzerinden esnekliğin;
zaman, mobilite, dönüşüm ve mekanın dönüşümlere adapte olabilme hali ile paralel
çalıştığı okunabilmektedir. Makaledeki
esneklik bakışı da bu yörüngede bulunmaktadır. Araştırılan durum ise mekanın
bireye adapte olabilme hali olan esneklik
kavramının, bireyin mekana adapte olma
hali olan aidiyet kavramı ile nasıl bütünleştiğidir.
3. Kullanıcının Mekana Adaptasyonu:
Aidiyet
Aidiyet kavramı en temel anlamı ile
ilişkinlik demektir. Bağ kurma, köprü
olma gibi meseleler aidiyetin ontolojik
altyapısını kurgulamaktadır (Geçkili, 2018, s.
7). “Köprü var olmazdan önce mahal zaten
orada değildir (…) Köprü orada bulunmak
üzere ilk kez bir mahallin parçası olmaz,
tersine mahal köprü vasıtasıyla varoluş alanına gelir” (Heidegger, 2008, s. 87). Buradaki

Şekil: 1
Wulzendorfstraße konut projesi (Gücesan,
2014, s. 10).
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köprü metaforunda, yeri var edenin bağlar
olduğu görülmektedir. Bahsedilen bağların
olmaması durumunda ‘şeyler’ bir düzlemde asılı, donuk ve statik bir biçimde var
olurlardı. Şeyleri bağlayan, aynı zamanda
şeyleri dönüştüren ve var edendir. Çalışmada aidiyet kavramına bu pozisyondan
bakılmaktadır.
Mekan aidiyetine bakıldığında, literatürde
pek çok teorinin varolduğu görülmektedir.
Özellikle kimlik kavramı, mekansal aidiyet
için çokça kullanılmaktadır. Proshansky,
Fabian, & Kaminoff (1983, s. 57-83), yer kimliğinin bireylerin öz kimliklerinin altyapısı
olduğunu söyler. Mekanın kimliğini ifade
eden, ışık, renk, ses, tefriş gibi fenomenler
bireyin bilinçaltındaki kodlara etki eder.
Böylelikle bellekten geri çağırılan anılar,
kişinin mekan deneyimi ve davranışları
açısından belirleyici olmaktadır. Böylelikle
yer kimliği, kişinin öz kimliğini de etkilemektedir. Dolayısıyla insanın kimliği, yerin
kimliğini gerektirir. Yani yerin ruhu (genius
loci), yerlilerin ruhudur (Norberg-Schulz, 1993,
s. 19-20). Yer kimliği, kent olgusu üzerinden
de açıklanabilmektedir. “Bir kentin kimliği,
kendisini ifade eden kentsel kolektifliği ifade eder. Başka bir deyişle; biz kent kimliğini, bu kolektiviteye tutarlılık ve süreklilik
kazandıran bir olgu ve bireyleri belirli bir
fiziksel çevreye bağlayan aktörler ve ilişkiler dizisi olarak görüyoruz. Dolayısıyla; yer
kimliği, o yere sahip bir grubun kimliğidir.”
(Dematteis, 1994, s. 431). Burada, Proshansky,
Fabian, & Kaminoff’un (1983) yer kimliği
anlayışının kentin geneline yayıldığı hali
izlenmektedir.
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Altman (1992) mekan aidiyetine, yere
bağlılık kavramı üzerinden yaklaşmaktadır. Ona göre yere bağlılık üzerinden
tanımlanan mekan aidiyeti, birey ve
mekan arasındaki bağın farklı türevlerini
bütünleştirici, holistik bir yapıdadır. Bu
bakış; transaksiyonel perspektifler (Altman
& Rogoff , 1987), bağlamsalcı yönlendirmeler
(Stokols, 1987), fenomenolojik yaklaşımlar
ve diğer bütüncül (holistic) düşünümler ile
bağdaşmaktadır. Çalışmanın mekan aidiyeti konusundaki pozisyonu bu yaklaşım
üzerinden şekillenmektedir. Böylelikle
mekan statik, katı bir fiziksel oluştan
çıkmakta, birey ile etkileşime geçerek
dönüşüme uğramaktadır. Dolayısıyla,
toplumsal veya bireysel tüm sosyolojik
ve psikolojik ögeler; mekan aidiyetinde
belirleyici olmaktadır.
Mekan aidiyeti ile ilgili bir diğer kavram
yer duygusudur. Yer duygusu; bireylerin
yer ile ilgili öznel duygulanımlarını içerir.
Bu sebeple yere bağlanma meselesini
tetiklemektedir (Steele, 1981, s. 3-11). Yer
duygusu, tıpkı yer kimliği ve yere bağlanma kavramlarında olduğu gibi devingen
bir kavramdır. Bu durumu Massey;“Yer
duygusu kesinlikle statik değildir. Eğer
mekanlar sosyal ve bilişsel etkileşimlerle
kavramsallaştırılabiliyorsa, bu etkileşimlerin zaman tarafından dondurulmuş,
hareketsiz şeyler olmadığı da geçerli bir
durumdur. Yer duygusu, bir süreçtir.”
(1994, s. 147) sözleri ile açıklamaktadır. Bu
yaklaşımlar ile içkin olarak mekan aidiyetini dönüşüm ve hareket ögesi ile beraber
etkileyen bazı durumlar incelenmiştir.

Şekil: 2
Grieshofgasse konut projesi, (Gücesan, 2014,
s. 11).
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Bunlar; anlam, müdahale ve sosyo-mekansal bir davranış olarak kodlanan kişileştirme kavramlarıdır.
3.1. Anlam
Mekanın bireyler için anlamlı hale gelmesi, mekan aidiyetinin tetikleyicilerindendir.
Bahsedilen anlam mekanın sembolik değeri üzerinden tariflenebilir. Bireyler için
mekansal dinamiklerin ve atmosferin sembolize ettiği kavram, mekana anlam yükleyebilmektedir. Böylelikle birey mekana
adapte olabilmekte ve bağlanabilmektedir
(Knez, 2005, s. 207-218). Aynı şekilde bireyin
bilişsel anlamda, bellek ve geri çağırmacı
(restorative) yapısı ve mekanın bu yapıyı
tetikleyici hali anlamı oluşturabilmektedir. Bireyler, bellek üzerinden mekansal
anlamı üretebilmekte ve onu benlikleri ile
bağlayabilmektedirler (Manzo, 2005, s. 67-86).
Cooper Marcus (1992, s. 87-112), mekansal
anlamı ve bağlanmayı “Environmental
Memories” isimli makalesinde, çocukluk
dönemi anılarının restorasyonu üzerinden tartışmaktadır. Bununla beraber yaşlı
kesimin mekansal anlamlandırması, bellek
ve bilinçaltı kavramlarının zaman brikim
faktörü sebebiyle oldukça güçlü ve köklü
olmasından dolayı farklı sembolik anlamlar ekseninde incelenmektedir (Rubinstein &
Parmelee, 1992, s. 139-160). Tüm bu durumlarla ilişkili olarak, bilişsel bir öge olan
ve genellikle bilinçaltı ile beraber hareket
eden tanıdıklık hali belleği tetiklediğinden,
anlamın oluşmasında da etkindir (Fullilove,
1996, s. 1516–1523).
Kültür ögesi anlamın ve yere bağlanmanın
toplumsal itkilerindendir. Kültürel ögeler,
benzer eylemler ve ritüellerin getirdiği mekansal kurgu anlam kavramını tetiklemektedir (Altman & Low, 1992, s. 1-12). Bir diğer
durum ise din ögesidir. Din de kültür ile
benzer mantıkla kolektif bilinç ile mekanı
anlamlandıran meselelerdendir (Mazumdar &
Mazumdar, 2004, s. 385–397).
3.2. Müdahale ve Kişileştirme
Kişileştirmenin mekan aidiyetini tetikleyen sosyo-mekansal bir davranış olduğu
bilinmektedir. Kişileştirme, bir mekana
kendinden izler bırakma eylemi ile mekanın kendilenmesi sonucu ortaya çıkmaktadır (Graumann, 2002, s. 95-113). Dolayısıyla,

müdahale olgusu ile bağıntılıdır. Birey bir
mekana müdahalede bulunduğunda, süreç
içerisinde mekan da bireye müdahalede
bulunur. Birey mekana ne kadar müdahale
ederse, kendi özünden izler bırakırsa, mekan aidiyeti de o ölçüde yoğunlaşmaktadır.
Shulz’un (1993, s. 19-20) veya Proshansky,
Fabian, & Kaminoff’un (1983, s. 57-83)
yer kimliği ve bireyin kimliği arasındaki
etkileşim, bu durumun sonuçlarındandır.
Bu bakış ile kişileştirmenin ve müdahalenin yine dinamik ve dönüşümcü bir tavrı
olduğu söylenebilmektedir. Ayrıca bu
perspektiften bakıldığında, kimlik meselesi
de sabit ve katı değildir. Zaman içerisinde
müdahaleler sonucunda karşılıklı etkileşimler ile dönüşüp evrilmekte ve artiküle
olmaktadır.
Mekansal aidiyet ile ilgili incelenen
teoriler ve yaklaşımlar sonucunda görülen
odur ki; mekan aidiyeti, bireyin mekan ile
kurduğu bağ üzerinden tanımlanabilmekle
beraber, her ne kadar bellek ve tanıdıklık
ile yakından akraba olsa da dönüşümün
üzerindeki etkisi yadsınamamaktadır.
Dolayısıyla bireyin mekana adaptasyonu
sonucu kurduğu bağ, bünyesinde zaman
ögesi ile beraber devinimi barındırmaktadır. Esneklik algısı ile kesiştikleri nokta da
zaman, mobilite ve dönüşüm kavramlarını
bünyelerinde barındırmalarıdır.
4. Metodoloji
Çalışmada; esneklik ve aidiyet kavramları
ile ilgili, hangi noktalarda kesiştikleri ve
tetiklendikleri ekseninde teorik tabanlı
araştırmalar yapılmıştır. Bununla beraber
kurulan teorik altyapıyı gerçeklemek amacıyla; Cihangir semti, 1+1 ve 1+0 konut
pratikleri üzerinden örnek olay çalışması
yapılmıştır. Cihangir’in çalışılma sebebi
esneklik anlamında farklı okumalara imkan
vermesidir. Çalışma esnasında semtteki
yaklaşık yirmi beş adet 1+1 ve 1+0 konut,
kartopu yöntemi ile ortaya çıkartılmış
ve görüşme soruları vasıtasıyla konutlar
üzerinde pilot bir çalışma yapılmıştır. Pilot
çalışma sonucunda, dört adet 1+1 ve bir
adet 1+0 daireden oluşan beş apartman
seçilmiştir. Beş apartmanın Cihangir semtinde konumlanması dışındaki bir başka
ortak özelliği; kullanıcılarının sosyo-ekoSayı 30, Temmuz 2020
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nomik seviyesidir. Apartmanların özel olarak seçilme sebebi ise, bulundukları semt
ve yaşayanların benzer sosyo-ekonomik
durumları taşıması ile birlikte, her birinin
literatür kısmında tartışılan farklı esneklik
tipolojilerine güçlü örnekler oluşturabilmelerdir. Apartmanlardan ikisi mikroloft
olarak kodlanan ve yaklaşık 45 m2’lik bir
alana sığmak zorunda kaldığı için planlı
bir esneklik halinin gözlemlenebildiği
“Bulut” ve “Yarasa” isimli apartmanlardır.
Bulut ve Yarasa, daha önceki bölümlerde
bahsedilen katı esnek yapı kategorisine
girmektedir. Diğer ikisi ise planlı bir
esneklik halinin okunamadığı, gündelik
yaşam içerisindeki kullanımlar üzerinden
kendiliğinden bir oluşa sahip, yumuşak
esneklik tipine uygun, 4 numaralı apartman
ve Minyon Apartmanıdır. Bir diğer apartman ise esnekliğin algılanamadığı NOXX
Apartmanıdır. Bahsedilen apartmanlardaki
dairelerin gündelik kullanım değişkenleri
gözlem metodu ile incelenecektir. Değişken kullanımların izleri elde edilen daire
planları üzerine işlenerek, gündelik yaşamın mekanı dönüştürmesi ile ilgili çeşitli
diyagramlar elde edilmiştir. Diyagramlar
arasındaki farklılıklar dairelerin esneklik
ile ilgili tavırlarını ortaya çıkarmıştır.

Gözlem esnasında, mekan aidiyeti ile
ilgili yarı strüktürlü sorular kurgulanarak
sakinler ile görüşme yapılmıştır. Görüşme
yöntemi sırasında kullanıcıların verdikleri
cevaplar doğrultusunda, aidiyet ve esneklik
tabanlı bir karşılaştırma yapılmış, ilişkiler
ifşa edilmiştir.
5. Cihangir 1+1 Konut Pratikleri
Üzerinden Okuma
Cihangir semti İstanbul’un Beyoğlu
ilçesinde yer almakta (Şekil 3) ve kuzeyde
İstiklal Caddesi, güneyde Marmara Denizi,
batıda Boğazkesen ve Kılıç Ali Paşa
caddeleri, doğuda Kazancı Yokuşu ile çevrelenmektedir (Özbay Kınacı, 2014). Kılıçali
Paşa, Firuzağa, Kuloğlu, Katip Mustafa
Çelebi, Cihangir ve Pürtelaş Hasan Efendi
mahallelerinden oluşmaktadır (Şekil 4).
Ayrıca Semtin idari sınırlarının bitişiğinde
olan Ömer Avni ve Tomtom mahallelerinde aynı yaşam tarzı ve morfolojik yapı
gözlemlenmektedir.
Cihangir Semti ismini Osmanlı Döneminde
Kanuni’nin ölen oğlu Cihangir adına 15591560 yıllarında Mimar Sinan tarafından yapılmış olan Şehzade Cihangir Camisi’nden
almıştır (Usdiken, 1995). Cihangir İstanbul’un
fethinden sonra, bölgenin ekonomik büyümesi ile beraber gayrimüslimlerin yerleŞekil: 3
Cihangir’in İstanbul içerisindeki konumu.
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Şekil: 4
Cihangir semti ve çevresindeki mahalleler
(harita:Beyoğlu Belediye Arşivi, düzenleme:
Pınar Geçkili Karaman).
Şekil: 5
Örneklemlerin bulunduğu bölgeler (haritalar:URL-4, 2019, düzenleme: Pınar Geçkili
Karaman).

şimine şahitlik etmiştir. Böylelikle bölge
kültürel ve fiziksel değişimlere uğramıştır.
Daha sonra 17. yy’da ticaretin gelişmesiyle Beyoğlu’na yerleşen tüccarların konut
bölgesi haline gelmiştir. Bu dönemlerde
Müslümanlar bölgeye yerleşmeye başla-

mıştır. 18. yy’da ise elçiliklerin kurulması
ile Avrupalı nüfus Beyoğlu bölgesinde
yaşamaya başlayarak çehreyi yeniden
değiştirmiştir. Özellikle taksim sularının
dağıtımı ile Tophane, Salıpazarı, Fındıklı,
Kabataş ve Cihangir semtlerinde iskân
faaliyetleri artmıştır. Avrupalıların Cihangir’e yerleşimi ve etkisi günümüze kadar
devam etmiştir (Özbay Kınacı, 2014). Dolayısıyla fiziksel olarak görece korunaklı bir
bölgede olan Cihangir semti kendi yaşam
dilini oluşturarak yaratıcı kitlenin akımına
uğramıştır. Özellikle 1980’li yıllar itibariyle marjinal kişilerin yerleştiği Cihangir’de
konut fiyatları artarak, bölgedeki kitlenin
sosyo-ekonomik seviyesinin de yükseldiği
görülmektedir. 1990’lar ile beraber Cihangir sanatçı ve entelektüel kesimin yaşadığı
bir alan olmuştur. Tarihi dokunun da
kısmen korunduğu semtte bu sebeple özellikle konut kullanımlarında farklı çözümler gözlemlenebilmektedir (URL-3, 2013).
Semtin sosyal donatılarının zengin olması,
farklı kullanım çeşitleri üretilebilmesi ve
genellikle çalışan kitlenin yaşıyor olması;
konutta iç-dış ayrımının kullanıcılar tarafından silikleşmesi durumunu getirmiştir.
Konut içerisinde geçirilen sürenin, dışarıda
geçirilen süreden daha az olması, politik
ve ekonomik etmenlerin de etkisiyle konut
üretiminde küçülmeye gidilmesine sebep
olmuştur. Fakat bahsedilen küçülme; konut
kullanımındaki farklılaşmaların, çeşitlenen
esneklik ve aidiyet yaklaşımlarının tetiklenmesi durumunu da beraberinde getirmiştir. Bu sebeple bahsedilen farklılaşmalar ve çeşitlenmeler üzerinden dönüşümün
ve esnekliğin aidiyet üzerindeki etkilerini
okumak amacıyla beş adet konut örneği
seçilmiştir (Şekil 5).
5.1. Örneklem A: NOXX Apartmanı
NOXX apartmanı; Cihangir’in Kuloğlu
mahallesinde, Güllabici sokakta yer almaktadır (Şekil 5). Apartman, iki çatı dubleksi,
bir bahçe dubleksi dahil olmak üzere yedi
adet [1+1] daireden oluşmaktadır. Binanın
yeraltı katları betonarme, üst katlar ise
çelik olarak yapılmıştır. Kompozit yapı,
içeride ve dışarıda sıva, boya veya kaplama
malzemesi kullanılmadan bilerek görünür
bırakılmıştır. Binanın cephesi, aralarında
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yalıtım malzemesi olan çelik bir yapıdan
ve her iki tarafta tuğla duvarlardan oluşmaktadır. Özel yapım tuğlalar, cepheye
düz bir şekilde yerleştirilmiş ve günün
farklı saatlerinde farklı lineer gölgeler
oluşturacak şekilde tasarlanmıştır (URL-5)
(Şekil 6).
Sahada yapılan incelemeler esnasında gözlenen durum, giriş ve bodrumda konumlanan iki dairenin iş yeri, diğer dairelerin
ise konut olarak kullanıldığıdır. Üç daire
ile görüşme gerçekleştirilerek, dairelerin
gündelik kullanımları incelenmiştir (Şekil 7).
Görüşülen üç dairenin üçünde de kullanıcıların yaşları 25-45 arasında, eğitim durumları en az üniversite mezunu, cinsiyetleri
erkektir. Üç kullanıcı da aktif olarak çalışmakta ve evde kiracı olarak bulunmaktadır. Üç kullanıcı da “Komşularınız ile
ne sıklıkla görüşürsünüz?” sorusuna ‘hiç’
yanıtını vermiştir. “Evinizde herhangi bir
değişiklik yaptınız mı?” sorusuna kullanıcılardan bir tanesi; “Evet, dolap ekledim.”
cevabını vermiş, diğer ikisi ‘hayır’ yanıtını
vermiştir. Üç kullanıcı da oturduğu evden
ve çevreden memnun olduğunu belirtmiş
fakat kendilerini evlerine ait hissetmediklerini söylemişlerdir. Evlerinin onlar için
anlamları sorulduğunda ise, “Ev işte pek
bir anlamı yok.”, “Yaşadığım yer, özel bir
anlamı yok”, “Uyuduğum yer.” cevaplarını
vermişlerdir.
Dairelerde görüşme esnasında yapılan gözlemler, “Gün içerisinde evinizi nasıl kullanıyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplar ve
konut planları üzerinde yapılan işaretlemeler sonucu, gündelik yaşam izleri ifşa edilmiştir. İlk dairede elde edilen verilere göre;
sırası ile içeri girme, dinlenme, çalışma,
TV izleme, tekrar çalışma, yemek yapma,
yemek yeme ve uyuma eylemleri gerçekleştirilmektedir. Mekân organizasyonuna
göre gözlemlenen dolaşım planında ve
kullanıcı ile gerçekleştirilen görüşme sonucunda konut kullanımı esnasında herhangi
bir esneklik gözlenmemiştir. Kullanıcının
ise bu konuda herhangi bir talebi olduğu
saptanmamıştır. Ayrıca mekan kurgusunun
çalışma eylemi ağırlıkta olduğundan ve yemek yeme gibi bir eylem ile aynı zeminde
kullanılabileceğinden kaynaklı olarak geniş
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Şekil: 6
NOXX Apartmanı, http://cmmimarlik.com.tr/
en/projects/noxx-apartmani/#description
adresinden alınmıştır.

bir masa ve kitaplıklar üzerinden şekillendiği, kullanım izlerinin de bu eksende
tanımlandığı anlaşılabilmektedir (Şekil 8).
Bir diğer daire için yapılan çalışma
esnasında konut içerisinde sırasıyla; içeri
girme, buzdolabı kontrolü, pişirme, dergi
veya kitap seçme, yemek yeme, TV izleme, dışarıya bakma, uyuma gibi eylemler
ortaya çıkartılmıştır. Diğer dairede olduğu
gibi herhangi bir esneklik gözlemlenmemek ile beraber, eylemlerin farklılaştığı

Şekil: 7
NOXX Apartmanı görüşülen daireler
(kesit:URL-6, 2019, düzenleme: Pınar Geçkili
Karaman).
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Şekil: 8
NOXX Apartmanı, konut kullanım örneği 1
(plan:URL-6, 2019, düzenleme: Pınar Geçkili
Karaman).
Şekil: 9
NOXX Apartmanı, konut kullanım örneği 2
(plan:URL-6, 2019, düzenleme: Pınar Geçkili
Karaman).

görülebilmektedir. Ayrıca birinci örnekte olduğu gibi geniş bir masa yerine L
koltuğun merkezde yer aldığı ve bununla
beraber farklılaşan dolaşım izi görülebilmektedir (Şekil 9).
Üçüncü örnekte ise, kullanıcının temel
olarak içeri girme, dinlenme-TV izleme,
spor yapma, yemek pişirme, yemek yeme,
müzik dinleme eğlence ve uyuma eylemlerinin gerçekleştirildiği görülmektedir.
Eylemlerin değişmesi mekân kurgusunun
ve dolaşım izinin de değişmesine sebep

olmuştur. Diğerlerine göre daha dağınık
bir kurgu okunmaktadır. Konuttaki tek esneklik ise açılır kapanır masa ile kullanıcı
için önemli olduğu saptanan spor alanının
büyüyüp küçülebilmesidir (Şekil 10).
Üç örnekten de anlaşılabildiği üzere ilk eylem içeri girme olarak tanımlanmıştır. Bunun sebebi kullanıcıların çalışıyor olması
ve konut kullanımının iş sürecinden sonra
başlıyor olmasıdır. Ayrıca üç örnekte de
eylemlerin ve dolaşım izlerinin farklılaşıyor olması, mekânı kendi kimliklerine göre
Sayı 30, Temmuz 2020
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Şekil: 10
NOXX Apartmanı, konut kullanım örneği 3
(plan:URL-6, 2019, düzenleme: Pınar Geçkili
Karaman).

organize ederek kişileştirme meselesinin
mekân organizasyonu ölçeğinde gerçekleştirilebildiğinin göstergesidir. Fakat buna
rağmen üç örnekte de aidiyet sorusuna
negatif yanıt alınmıştır. Bu durum ileriki
bölümlerde daha detaylı tartışılacaktır.
5.2. Örneklem B: Mikroloft Yarasa
Yarasa Apartmanı, Cihangir’e yapışan
Ömer Avni Mahallesi’nde bulunmaktadır.
İsmini bulunduğu sokaktan alan Yarasa, 46
m2 brüt taban alanı üzerine inşa edilmiş, bir
çatı dubleksi ve bir bahçe dubleksi ile beraber iki stüdyo daireden oluşmaktadır (URL7) (Şekil 11). Dışarıdan bakıldığında açılır
kapanır, delikli, çelik bir cephe sistemi ile
karşılaşılmaktadır. Apartmanın içerisinde
ise brüt beton ve cam ikilisi kullanılmıştır.
Girer girmez uzunca bir koridor sonunda,
çelik korkuluklara taşıtılan yine brüt beton
efektli bir merdivenle karşılaşılmaktadır
(Şekil 12). Brütün ve çeliğin nötr hali, esnekliğin karmaşasını sönümlemektedir.
Apartmanda bulunan daireler, açılır kapanır yatak ile mutfak ve çamaşır makinesinin dolap içine saklanarak yine açılır
kapanır sistem ile kullanım öngörüsü sebebiyle esnek olarak kodlanmaktadır. Burada
görülen esneklik teorik altlıkta açıklanmış
olan katı esneklik türüne denk gelmektedir.
Bunun sebebi kullanım esnekliğinin tüm
hatlarının mimar tarafından belirlenmiş olmasıdır. Burada tüm mekân organizasyonu
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ve varyasyonları mimar tarafından sistemleştirilmiş ve kullanıcıya sunulmuştur. Kullanıcının kullanım esnasındaki seçeneklerinin sınırları belirlenmiştir ve konutun
kendisi tarafından denetlenmektedir.

Şekil: 11
Mikroloft Yarasa sokak görünüşü ve aksonometrik plan dizimi (Gür , 2017).
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Şekil: 12
Merdiven ve malzeme kullanımı (URL-7).

Şekil: 13
İki örneklem üzerinden Yarasa Apartmanı,
konut kullanım izi incelemesi (plan:URL-7,
2019, düzenleme: Pınar Geçkili Karaman).

Çalışmada, makalenin kurgusu dolayısıyla
dubleks olmayan stüdyo daireler incelenmiştir. Görüşülen iki kullanıcı da 35-50
yaş aralığında, en az üniversite mezunu

ve aktif olarak çalışan konumundadır. İki
kullanıcının da kiracı olduğu ve konutta
yaklaşık iki senedir yaşıyor olduğu tespit
edilmiştir. Görüşülen sakinlerden biri
kadın bir diğeri ise erkektir. Erkek olan
sakinin komşularıyla hiç görüşmediği,
kadın olanın ise ayda bir defa ihtiyaç olduğunda görüştüğü anlaşılmıştır. Her ikisi de
evlerinde herhangi bir değişiklik yapmamıştır. İkisinin de söylemi evde değişiklik
yapmanın mümkün olmadığı yönündedir.
Bunun sebebi olarak ise bireylerde, evin
kendilerine hükmettiği algısının olduğu,
görüşme esnasında anlaşılmıştır. “Evinizin sizin için anlamı nedir?” sorusuna
kadın görüşmeci “Çok ufak, ben evimi
düzenleyeceğime evim beni kendisine göre
düzenliyor.” cevabını, erkek görüşmeci
ise “Çok vakit geçirdiğim bir yer değil…”
cevabını vermiştir. Yaşadıkları bölgeden ve apartmandan memnun olduğunu
belirten sakinler, kendilerini evlerine ait
hissetmediklerini söylemiştir. Ayrıca her
iki kullanıcı da evde kendilerinin düzenleyebileceği bir odaya ihtiyaç duyduklarını
anlatmış, kullanıcılardan biri de evden
taşınmak istediğini belirtmiştir.
Görüşme esnasında evdeki kullanım ve
izleri incelendiğinde, ilk örnekte yemek
pişirme, yemek yeme, dinlenme-uyuma
olmak üzere üç eylemden oluşan bir kullanım kurgusu gözlemlenmiştir. Bu durum
konutun kullanımının kısırlığını ve esnekliğin kullanım esnasında etkili olmadığını
göstermektedir. Kullanıcı yatağını kapatarak koltuk haline çevirmek yerine yatağı
direkt koltuk olarak kullanmaktadır. Diğer
örnekte ise katı esnekliğin izleri görülebilmektedir. Toplam yedi eylemden oluşan
kurgunun dördü mobilyaları gerektiği
gibi açıp kapama eylemi ile kodlanmıştır.
NOXX ile karşılaştırıldığında eylemlerin
kısıtlılığı göze çarpmaktadır. Ayrıca mekan
organizasyonunun aynılığı da bir başka
veridir (Şekil 13). Dolayısıyla burada katı bir
esneklik söz konusu olsa da kişileştirme
hali gözlemlenmemektedir. Bu durum aidiyet ve anlam meselesini de etkilemektedir.
5.3. Örneklem C: Mikroloft Bulut
Bulut apartmanı, Cihangir mahallesi, Sağıroğlu sokakta yer almaktadır. Apartman
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Şekil: 14
Mikroloft Bulut sokak görünüşü ve aksonometrik plan dizimi, (Gür , 2017, s. 37).

Yarasa’da olduğu gibi mikroloft olarak tasarlanmıştır. Biri çatı dubleks olmak üzere
toplam beş stüdyo daireden oluşan Bulut,
45 m2’lik brüt alana konumlanmaktadır.
(URL-8) (Şekil 14).
Apartman ile sokak katmanı arasında dikey
sirkülasyonun sağlandığı açık bir merdiven
evi olmaktadır. Bu durum Bulut kullanıcıları ile sokak arasında görsel ve algısal bir
iletişim üretimine olanak sağlamaktadır
(Şekil 14). Ayrıca kullanılan malzeme ve

renk, kütlenin dışarıdan algılanabilmesi ve
dikkat çekmesine sebebiyet vermektedir.
Apartmanda iç kurgu, tıpkı Yarasa’da
olduğu gibi katı esneklik düşüncesi ile
oturtulmuştur. Mutfak, ütü masası, çamaşır
makinesi, buzdolabı vb. elemanlar, dolap
sisteminin içerisine yerleştirilerek gerektiğinde açılıp kapanabilen bir kurgu
yaratılmıştır. Aynı zamanda yatak da açılıp
kapanır bir sistem ile koltuğa dönüştürülebilmektedir (Şekil 15). Böylelikle evin
Şekil: 15
Bulut Apartmanı kullanım esnekliği örnekleri
(URL-8).
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fonksiyonlarının kullanım esnasında dönüşebilir olması amaçlanmaktadır.
Bulut Apartmanında üç stüdyo daire ile
görüşme yapılarak, mekânsal izler ifşa
edilmiştir. Yapılan üç görüşmedeki herkes
25-45 yaş aralığında, en az lisans mezunu,
çalışan ve kiracıdır. Görüşülenlerden ikisi
erkek, birisi kadındır. Tüm kullanıcılar
2-5 senedir bu apartmanda yaşamaktadır.
Hepsi ayda bir kez komşuları ile görüşmektedir. Hiç kimse evinde herhangi bir
değişiklik yapmamıştır. “Evinizin sizin
için anlamı nedir?” sorusuna ilk örneklem
“Evim hayatımı monotonlaştırıyor. Cihangir’de böylesine bir monotonluk hayal etmemiştim.” cevabını, ikinci örneklem; “Ev
işte, burada yaşıyoruz.” cevabını, üçüncü
ise “Barınak” cevabını vermiştir. “Oturduğunuz evden memnun musunuz?” sorusuna
iki kişi ‘hayır’ bir kişi ise ‘evet’ cevabını
vermiştir. “Kendinizi evinize ait hissediyor
musunuz?” sorusuna ise evin anlamı için
barınak cevabını veren kadın kullanıcı
‘evet’, diğer iki kişi ise ‘hayır’ cevabını
vermiştir. ‘Evet’ cevabını veren kullanıcı

ise; “Ait hissediyorum, yalnız öyle güçlü
bir bağım yok.” söyleminde bulunmuştur.
“Evinizde ihtiyaç duyduğunuz oda veya
bölüm var mı?” sorusuna herkes ‘evet’
cevabını vermiş, bir örneklem; “Kendi düzenleyeceğim bir oda olmalıydı.” şeklinde
ifadelerde bulunmuştur.
Buradan hareketle mekânsal izlere geçildiğinde; birinci örneklemin yemek yapma,
yemek yeme, uyuma olmak üzere yalnızca
üç eylem ile konutu deneyimlediği görülmektedir. İkinci örnekte ek olarak pencere
kenarındaki kısımda dinlenme eyleminin
gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca
bu kullanıcıda diğerinden farklı olarak
koltuğu yatağa çevirme eylemi de gözlemlenmektedir. Üçüncü kullanıcıda ise yatak
koltuğa gündelik hayatta çevrilmemekte
olduğu gibi bırakılmaktadır. Bu sebeple
uyumadan önceki eylem olarak, pencere
kenarında müzik dinleme, eğlenme veya
dinlenme eylemleri gözlenmektedir (Şekil
16). Fakat üç örnekte de Yarasa ile benzer
olarak mekân organizasyonunun aynılığı
ve dolayısıyla izlerin ve eylemlerin benzer-

Şekil: 16
Bulut Apartmanı örneklemleri, gündelik
eylem planı (plan:URL-8, 2019, düzenleme:
Pınar Geçkili Karaman).
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liği okunabilmektedir. Bu durum yine katı
esnekliğin getirilerindendir.
5.4. Örneklem D: 4 Numaralı Apartman
4 numaralı apartman, Cihangir’in Kılıç Ali
Paşa Mahallesinde, Altınbilezik sokakta
yer almaktadır. Bir bodrum ve üç normal
kattan oluşan apartmanda, giriş kat geniş
bir merdiven ile bölünerek, içeride oldukça
etkili bir giriş vurgusu yaratılmıştır (Şekil
17). İkinci kata kadar 3+1 ve 2+1 daireler
bulunmaktadır. Üçüncü kat binaya sonradan eklenmiş, ikinci kat ise sonradan ikiye
bölünerek iki adet 1+1 daire üretilmiştir
(Beyoğlu Belediye Arşivi). Bu sebeple bahsedilen iki daire çalışma kapsamına girmiştir.
Bahsedilen iki daire ile görüşme esnasında;
ikamet edenlerden birinin yaşı 45-55 aralığında bir erkek, diğerinin ise yaşı 25-35
aralığında bir kadın olduğu tespit edilmiştir. Her ikisinin de eğitim durumu lise ve
üzeridir. Her ikisi de çalışmakta ve konutta
kiracı olarak oturmaktadır. Kullanıcılardan
birisi konutta, yaklaşık iki sene gibi bir süredir yaşarken bir diğeri üç senedir ikamet
etmektedir. Her ikisi de komşuları ile ayda
bir kez görüşmektedir. Her ikisi de şimdiye
kadar diğer konutlarda görülmeyen bir
durum olarak kendi evlerinde değişiklik
yapmıştır. Erkek kullanıcı dolaplarını kendisi yapmış, kadın kullanıcı ise mutfağını
değiştirmiştir. “Evinizin sizin için anlamı
nedir?” sorusuna, erkek kullanıcı “Rahat,
ulaşımı kolay, rahat ettiğim ve sevdiğim
bir yer.”, kadın kullanıcı ise, “Evim aslında
yuvam gibi. Yani en zor zamanlarımı
burada geçirdim.” cevabını vermiştir. Her
ikisi de evlerinden ve oturdukları muhitten
memnun, taşınmak istememekte ve kendilerini evlerine ait hissetmektedir.
Mekân kurguları ve dolaşım izlerine bakıldığında, ilk örnekte sekiz adet gündelik
eylem tespit edilmiştir. Bunlar sırasıyla,
koltukta dinlenme, yemek pişirme, yemek
yeme, arkadaşlar ile kitap ve sohbet, çalışma, TV izleme, salonun planını arkadaşların yatması için dönüştürme ve uyumadır
(Şekil 18). Burada dikkati çeken dolaşım izinin diğer apartmanlara göre karmaşıklaşması ve evin planının anlık dönüştürülmesidir. Kullanıcının misafirleri geldiğinde,
salonda bulunan dolabı döndürerek salonda
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iki farklı hacim oluşturmakta ve görsel
mahremiyet sağlamaktadır. Böylelikle iki
arkadaşı rahatlıkta konutta kalabilmektedir.
Evin dolaplarını da kendisinin tasarladığından görüşme esnasında bahsetmiş olan
kullanıcı, konutu hem kişiselleştirmiş hem
de kendiliğinden bir esnek kullanım üretmiştir. Dolayısıyla burada görülen esneklik
yumuşak esnekliktir. Hertzberger’ın (2009)
esneklikle ilgili nötral alanlar tanımı bu
konutta izlenebilmektedir. 1+1in getirdiği
nötrallik ve kullanım üretimi, örneklemin

Şekil: 17
4 numaralı apartmanın kesiti (Beyoğlu
Belediye Arşivi).

Şekil: 18
Örnek 1, mekân kurgusu (plan:Beyoğlu
Belediye Arşivi,2019, düzenleme: Pınar Geçkili
Karaman).
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Şekil: 19
Örnek 2, mekân kurgusu (plan:Beyoğlu
Belediye Arşivi,2019, düzenleme: Pınar Geçkili
Karaman).

Şekil: 20
Minyon Apartmanı kesit ve görünüşü
(Beyoğlu Belediye Arşivi).

konutu kişileştirmesine, anlam üretmesine
ve aidiyet geliştirmesine sebep olmuştur.
İkinci örnekte gözlemlenen ise, sırası ile
hamakta dinlenme, yemek pişirme, yemek
yeme, dinlenme-TV izleme, kitap seçme,
masayı balkona çıkarma, hamağı balkona
çıkarma ve hamakta kitap okuma, hamağı
içeri alma ve uyuma eylemlerinin olduğu-

dur. Burada yine diğer dairede olduğu gibi
konut içerisindeki hareketin izi karmaşıklaşmıştır (Şekil 19). Bu durum konutun
aktif kullanımının bir göstergesidir. Ayrıca
mobilyaları balkona taşıma ve içeri alma,
balkon ve salon kurgusunun sürekli değişimine sebep olmakta ve yumuşak esneklik
üretimini sağlamaktadır. Görüşme esnasında aidiyet sorusuna olumlu yanıt veren kullanıcının diğer dairede olduğu gibi mekan
organizasyonuna müdahalede bulunarak
evi kişiselleştirdiği anlaşılabilmektedir.
5.5. Örneklem E: Minyon Apartmanı
Minyon Apartmanı, Ömer Avni Mahallesi’nde, Yarasa Sokakta bulunmaktadır.
Apartman, Bodrum, Zemin ve üç normal
kattan oluşmaktadır ve çatı kata entegre bir
terası bulunmaktadır (Beyoğlu Belediye Arşivi)
(Şekil 20).
Apartmanda üç stüdyo daire ile görüşme yapılmıştır. Fakat yalnızca iki tanesi
konuta girilerek gözlem yapılmasına
izin vermiştir. Görüşmeler sonucunda,
tüm görüşmecilerin 25-45 yaş aralığında olduğu, hepsinin lise ve üzeri eğitim
durumunun olduğu, hepsinin çalışıyor
olduğu ve hepsinin kiracı olduğu ortaya
çıkmıştır. Görüşmecilerden biri kadın ikisi
erkektir. Bir tanesi ayda birkaç kez, diğer
ikisi ise her hafta komşularıyla görüştüğünü öne sürmüştür. “Evinizde herhangi
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bir değişiklik yaptınız mı?” sorusuna
herkes evet cevabını vermiş, “Tüm evi
değiştirdim.” gibi söylemlerle karşılaşılmıştır. Evinizin sizin için anlamı nedir?”
sorusuna sakinlerden biri, “Bu ev benim
İstanbul’da kalma sebebim.” bir diğeri,
“Evim için çok emek verdim. O yüzden
anlamı büyüktür.” sonuncusu ise, “Bu evi
kendime göre düzenledim. Beni yansıttığını düşünüyorum.” yanıtını vermiştir. Genel
olarak apartmandan ve çevreden memnun
olduklarını belirterek, “Kendinizi evinize
ait hissediyor musunuz?” sorusuna evet
cevabını vermişlerdir.
Mekânsal izlerin incelenebildiği iki konuttan ilkindeki eylemlere sırası ile bakıldığında; yemek pişirme, yemek yeme, TV
izleme, çalışmak için evin planını değiştirme, çalışma ve uyuma eylemleri okunabilmektedir. Bahsedilen eylemlerin ifşası
izlerin karmaşıklığının artması sebebiyle
tek bir planda değil mekân organizasyonunun değiştiği noktalarda plan çoklanarak
anlatılmıştır (Şekil 21). Burada göze çarpan 4
numaralı apartmanda olduğu gibi yumuşak
esnekliğin, kişileştirmeye yol açması sebebiyle oldukça küçük bir konutta aidiyet
hissinin gelişmiş olmasıdır. Plan kurgusu
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bu örnekte kullanıcının çalışması veya
misafirlerinin gelmesi durumunda oldukça
gelişmektedir. Yine de kullanıcı konutu ile
ilgili ciddi şikâyetlerde bulunmamaktadır.
İkinci örnekte ise sırasıyla; yemek yeme,
dinlenme, salonun planını arkadaşlarla
sohbet için değiştirme, arkadaşlarla sohbet,
modüler koltuğu istifleme, yatağı açma ve
uyuma eylemleri gözlenmiştir. Bahsedilen
eylemler, ufak hacim içerisinde esnek kullanım durumunun gösterim karmaşıklığına
yol açmaması adına birinci örnekte olduğu
gibi plan çoklaması yöntemi ile anlatılmıştır (Şekil 22). Bu hanede de ilkinde olduğu
gibi yumuşak esneklik tavrı okunmakta
ve aidiyet sorusuna olumlu yanıt verildiği
bilinmektedir.
6. Bulgular ve Değerlendirme
Cihangir ve çevresinde yapılan alan çalışması ve teorik araştırmalar sonucu esneklik
ve aidiyet arasında ilişki olduğu gözlemlenmiştir. 1+1 ve 1+0 dairelerden oluşan
beş konut örneğine bakılacak olunursa;
• NOXX’ta herhangi bir esneklik okunamamış, fakat kişileştirme okunabilmiştir. Buna rağmen görüşmeciler
aidiyet ve konutun anlamı sorularına
negatif yanıt vermiştir.

Şekil: 21
Minyon Apartmanı örnek 1 (plan:Beyoğlu
Belediye Arşivi,2019, düzenleme: Pınar Geçkili
Karaman).
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Şekil: 22
Minyon Apartmanı örnek 2 (plan:Beyoğlu
Belediye Arşivi,2019, düzenleme: Pınar Geçkili
Karaman).

•

Mikroloft Bulut ve Yarasa’da katı
bir esneklik olduğu gözlemlenmiş,
fakat bu sebeple kişileştirme okunamamıştır. Kişileştirme ile yakın
temasta olduğu bilinen aidiyet olgusu
görüşmecilerin neredeyse hiçbirinde
bulunmamakla beraber, konutun kendileri için büyük bir anlamı olmadığını söylemektedirler.
• 4 Numara ve Minyon Apartmanlarında ise yumuşak bir esneklik söz
konusu olup, kişileştirme olgusu
izlenmiştir. Bu sebeple konutun her
biri için ayrı anlamı olmakla beraber
aidiyet sorusuna hepsi olumlu yanıt
vermiştir (Şekil 23).
Buradan anlaşılan esneklik ile aidiyetin
güçlü bir bağı olduğudur. Bunun sebebinin,
esnekliğin kişileştirmeyi tetiklemesi olduğu düşünülmektedir. Fakat kişileştirme tek

başına aidiyet olgusu için yeterli olamamakta, anlam üretiminin de gerçekleşmesi
gerekmektedir. Dolayısıyla katı esnekliğin
dikte edici tavrının bu noktada yeterli
olmadığı anlaşılabilmektedir. Yumuşak
esnekliğin kodlandığı, yani Hertzberger’ın
(2009) nötr olarak tanımladığı durumlarda,
kullanıcıların kendiliğinden çözüm üretmesi ve kişileştirme olgusunu gerçekleştirmesi sonucu anlam da peşinden gelmekte ve
aidiyet olgusu okunabilmektedir (Şekil 24).
7. Son Söz
Literatürde kalıcılık üzerinden temellenen
aidiyet olgusuna, dönüşüm ve esneklik
ekseninden yaklaşan makalede bu anlamda
bir teorik taban oluşturulmuştur. Teorik
altyapıya göre aidiyet olgusu ve esneklik
kavramı içkin iki durumdur. Yer olgusu yeri oluşturan ile vardır. Dolayısıyla
buradaki oluş kavramı bünyesinde sürekli

Şekil: 23
Örneklem grubu ve esneklik, kişileştirme,
anlam aidiyet olguları arasındaki ilişki
diyagramı.
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Şekil: 24
Örneklem grubu anlam haritası.

bir dönüşüm ve devinim içermektedir.
Bahsedilen dönüşümün konutta yansıması
ise esneklik üzerinden tanımlanmaktadır.
Fakat esneklik dikte edici değil, öznenin
kendi üretimi olabilirse aidiyete evrilmektedir. Çünkü aidiyet kavramı aynı zamanda
kendileme ve anlam olguları ile bütünleşiktir. Bu sebeple, müdahalenin ürettiği
kişileştirme ve anlam, aidiyet üretimine
sebep olmaktadır.
Cihangir’deki 1+1 ve 1+0 konut pratikleri
üzerinden yapılan araştırmada esneklik
ve aidiyet arasındaki pozitif ilişki okunabilmektedir. NOXX’un ve mikroloftların
durağanlığı, müdahale halini kısıtlamış ve
anlam üretimine sekte vurmuştur. Fakat 4
Numara ve Minyon Apartmanında görülen
odur ki dönüşebilirliğin yansımaları aidiyet
hissini ortaya çıkartmıştır. Bu durum aidiyet olgusunun yalnızca kalıcılık üzerinden
değil geçicilik üzerinden de okunabilmesinin önünü açmaktadır. Dönüşümün ve
değişimin mutlak olduğu evrende, yer ve
barınak olgularının da değişimi söz konusu
olabilmekte ve aidiyetin de kendini sürekli
bozarak yeniden üretmesi mümkün olabilmektedir. Konut ölçeğinden kent ölçeğine
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kadar bu durum okunabilir. Fakat insanın
temelde dönüştürdüğü öge kendisidir. Bu
sebeptendir ki aidiyet olgusuna bu eksenden bakmak olanaklıdır. Sonuç olarak;
“Marxın ısrarla söylediği gibi, dünyamızı
dönüştürerek kendimizi dönüştürürüz.”
(Harvey, 2012)

•
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Öz
Sürdürülebilir ürün ve sistemler, bakım,
onarım ve yükseltme aşamalarında
kullanıcıların etkin katılımını destekleyerek,
kullanıcı-ürün bağını güçlü kılar. Bu
bağlamda öne çıkan tasarım yaklaşımları
arasında, seri üretilmiş ürünlerde onarım ve
uyarlama pratikleri, sürdürülebilirlik için seri
üretim ile yerel üretimi bütünleyen yaklaşım,
duygusal devamlılık ve ürün odaklı
kişiselleştirme ile sistem odaklı
kişiselleştirme ve açık tasarım yer alır. Bu
yaklaşımlar, farklı derecelerde ve tasarım
sürecinin çeşitli aşamalarında kullanıcı
katılımını ve yerel bilgi ve becerileri
destekler. Bu makale, sürdürülebilirlik için
tasarım alanında, tasarımcı, kullanıcı ve
üreticilerin değişen rolleri üzerine bir
değerlendirme yaparak, bu yaklaşımlar
doğrultusunda geliştirilebilecek bir sistem
önerisiyle ilgili tasarım çözüm alanlarını
sunar.
Abstract
Sustainable products and systems support
the active participation of users in the stages
of maintenance, repair and upgrading, and
strengthens the user-product emotional
bond. The prominent design approaches in
this context include repair and adaptation
practices in mass-produced products,
integrated scales of design and production
for sustainability, emotional durability and
product-oriented personalisation, and
system-oriented personalisation and open
design. These approaches empower user
engagement at different degrees and at
various stages of the design process and
enable local knowledge and skills. This
article provides an assessment of the
changing roles of designers, users and
manufacturers within the context of
sustainable design, and it presents potential
design solution areas related to a system
proposal that can be developed in line with
these approaches.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik için
tasarım, duygusal devamlılık, ürün ve sistem
odaklı kişiselleştirme, açık tasarım, yerel
bilgi ve beceriler, bakım, onarım, yükseltme
Keywords: Design for sustainability,
Emotional durability, product and systemoriented personalisation, open design, local
knowledge and skills, maintenance, repair,
upgrading
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Sürdürülebilir Tasarım Yaklaşımları
Seri üretilmiş ürünlerin birçoğu, ürün
yaşam döngüsü içerisindeki çevresel ve
sosyal etkileri ele alınmadan, ekonomik
ölçütler göz önünde bulundurularak kısa
bir kullanım ömrü için tasarlanmıştır
(Walker, 2011; Cooper, 2010). Bu sistem içinde
ürün yapısı parça değişimini zorlaştırarak,
bozulan veya eskiyen ürünlerin hızlı bir
şekilde atılmasına neden olur. Ürün yaşam
döngüsünün farklı aşamalarındaki (tasarım,
üretim, kullanım ve kullanım sonrası vb.) temel
sorunlardan bir diğeri ise mevcut sistem
içerisinde, kullanıcıların tasarım süreçlerine sınırlı bir şekilde dahil edilmesidir.
Bu etkilere odaklanan yenilikçi tasarım
çözümleriyle, kullanıcıların sürdürülebilir
davranışları benimsemesi sağlanabilir.
Karmaşık yapılarından dolayı ürünlerin
kullanım sonrası aşamasında tamir edilememesi (Cooper, 2010), sürdürülebilirlik açısından en önemli sorunlar arasında yer alır.
Bunun temel nedeni tasarım ölçütlerinde
ekonomi odaklı bir anlayışın izlenmesidir.
Ekonomik ölçütler göz önünde bulundurularak geliştirilen ürünler, birbirine kalıcı
olarak birleştirilmiş parçalardan oluşmaktadır. Bu da ürün bakım ve onarımı için
parça değişimini kısıtlayan ve dolayısıyla
ürün ömrünü olumsuz etkileyen nedenlerden biridir. Bakım, onarım ve yükseltme
gibi konularda kullanıcıların benimsediği

davranışların nedenlerinin anlaşılması ve
tasarım yaklaşımının yenilikçi sistemlerle
buluşturulması, çevresel ve sosyal etkilerin
içselleştirildiği sürdürülebilir tasarım ölçütleri odaklı tasarım çözümlerini mümkün
kılan taslak bir sistem önerisinin geliştirilmesine olanak vermesi açısından önemlidir.
Kullanıcı, tasarımcı ve üretici arasındaki
etkileşimin güçlü olması, kullanıcıların
değişen tercih ve ihtiyaçlarının ve yerel
değerlerin ürünlere aktarılmasını, kullanıcıların ürüne bağlanmasını ve böylece ürün
ömrünün uzatılmasını sağlar. Bu bağlamda,
sürdürülebilir ürün ve sistemler, yerel kaynaklar ile yerel bilgi ve becerileri destekleme, kullanıcılarını üretken ve güçlü kılma,
zamanla değişen ihtiyaçlara ve tercihlere
göre evrilebilme, onarımı, yeniden kullanımı, tamamen yenilenmeyi mümkün kılma,
üretim ve kullanım süreçlerinde malzeme,
enerji, su gibi kaynakları verimli kullanma
gibi özellikleriyle öne çıkar (ODTÜ ETB, t.y.).
Yenilikçi sürdürülebilir tasarım çözümlerinin geliştirilebilmesi için, öncelikle ürün
odaklı yerine ürün ve sistem odaklı bir
yaklaşımın benimsenmesi gerekir. Ürün
odaklı yaklaşımda, ürünler birbirinden bağımsız bir şekilde ele alındığı için, benzer
ürün parçaları farklı ürünlerde birbirini tekrar eder. Sistem odaklı bir yaklaşım bunları
analiz eder ve böylece temel ihtiyaçlar
belirlenerek ürünler ve işlevler yeniden
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gruplanabilir ve ilgili tekrar eden parçalar
yeniden ele alınabilir. Kullanıcı odaklı bir
yaklaşımla, ilgili pratikler ve ürün işlevleri
eşleştirilerek parça tekrarı en aza indirebilir
(Walker, 2011; Hanton, 2006; OpenStructures, t.y.).
Sistem odaklı bir yaklaşım, ürün yapısını
temelden değiştirebilme veya dönüştürebilme potansiyeline sahip olduğu için, farklı
üretim ölçeklerinin de üretim süreçlerine
katılmasına olanak verir. Örneğin, yerel
ölçekte üretilen parçalar, bakım, onarım ve
yükseltme aşamalarında sistem içerisine
daha etkin bir şekilde dahil edilebilir. Bunun temel sonucu ise, yerel ölçekteki bilgi
ve becerilerin katılması ve desteklenmesi
ve bu ölçekte istihdamın yaratılmasıdır.
Ayrıca, böyle uyarlanabilen esnek bir sistem yapısı, parça değişimini kolaylaştırdığı
için, yine yerel ölçekte parçaların kullanıcı
ihtiyaç ve tercihlerine göre değiştirilmesini ve ürün bakım ve onarımı sırasında
ise ürünün hem teknolojik hem de estetik
olarak güncellenmesini ve değişmesini
destekler. Bu bağlamda, açık kaynaklı tasarım çözümleri, tasarım, üretim, kullanım
ve kullanım sonrası aşamalarında kullanıcı,
tasarımcı ve üreticilerin rolünü ve etkileşimini yeniden tanımlayarak, ürün ömrünün
uzatılmasını sağlayabilir.
Tasarım, üretim ve tüketim odaklı sürdürülebilirlik yaklaşımlarının anlaşılması,
kullanıcıları etkin bir şekilde ürün yaşam
döngüsü süreçlerine katarak, sürdürülebilir
tasarım ölçütleri ve çözümlerinin geliştirilmesi için önem taşır. Sürdürülebilirlik
yaklaşımları arasında: (1) seri üretilmiş
ürünlerde onarım ve uyarlama pratikleriyle
kullanıcı katılımını arttırmayı amaçlayan
platformlar; (2) bir sistem önerisi olarak
seri üretim ile yerel üretimi bütünleyen
yaklaşım ve ürün servis sistemleri yaklaşımı; (3) ürün yaşam döngüsünde ürün
kullanıcı arasındaki bağı vurgulayan veya
tanımlayan kişiselleştirme ve duygusal
devamlılık; (4) tasarım, kullanım, kullanım
sonrası aşamalarında kullanıcıların ürünü
değiştirmesine ve uyarlamasına olanak
veren sistem odaklı kişiselleştirme ve açık
tasarım yer alır.
Bu makaleye konu olan değerlendirme
kapsamında, sürdürülebilirlik yaklaşımları

açısından potansiyeli olan, kullanıcıları
farklı aşamalarda ve seviyelerde tasarım
sürecine katan tasarım çözüm önerileri
ve bunların sürdürülebilirlik ölçütleriyle
ilişkisi ve öne çıkan kısıtları sunulacaktır.
Bu tasarım çözümlerinin bir bölümü, ürün
odaklı ele alındıkları için, sistem önerisine
yönelik çözüm alanlarını ve ilgili detayları
içermez. Kişiselleştirmeye olanak veren
bazı yaklaşımlar ise, var olan ürünlerin
tasarım veya kullanım sonrası aşamalarında kullanıcı müdahalesini mümkün
kılarak ürün yaşam döngüsünün sadece bir
bölümüne odaklanır. Hem sistem önerisi
hem de tasarıma yönelik yenilikçi bir bakış
açısı sunan açık kaynaklı platformlar ise,
üç boyutlu (3B) yazıcıların üretim modeli
olarak öne çıkmasını vurgular. Ancak,
bu yaklaşım ise farklı üretim ölçeklerinin
düşünülmesi ve çözüm önerilerinin uygulamaya geçirilebilmesi açısından bazı kısıtlar
içerir.
Bu değerlendirme kapsamında, kullanıcıların veya türeticilerin [prosumer] tasarım
sürecine katılımını destekleyen yaklaşımlar
arasındaki ilişkilerin tartışılması amaçlanır.
Özellikle ürün ve sistem odaklı kişiselleştirme, farklı üretim ve tasarım ölçeklerini
bir araya getiren yerelleştirme ve açık
tasarım gibi sistem yaklaşımları sürdürülebilirlik ölçütleriyle buluştuğunda, hem
var olan tasarım yaklaşımları yeniden ele
alınarak kullanıcıların tüm tasarım süreçlerine daha etkin katılması, hem de yerel
ölçekte üretimle ilgili bilgi ve becerilerin
desteklenmesi sağlanır.
Kullanıcıların tasarım süreçlerine katılımı
çeşitli seviyelerde gerçekleşebilir. Farklı
araştırma alanlarında katılım seviyeleri
farklı şekillerde tanımlanmıştır (Kohtala,
Hyysalo ve Whalen, 2020). Örneğin, tasarım
araştırmalarında bu sınıflandırma pasif kullanıcı ile profesyonel tasarımcı arasında,
uyarlayıcı [adapter], yapıcı [maker], yaratıcı
[creator] gibi seviyelerle tanımlanırken,
tüketim odaklı araştırmalarda bu seviyeler
kitlesel bireyselleştirme, kişiselleştirme,
zanaat-tüketim gibi seviyelerde tanımlanmıştır. Bu kapsamda, kullanıcıların aktif
katılımlarını sınıflandırmak için yaptıkları
analizde Kohtala ve diğerleri (2020), farklı
Sayı 30, Temmuz 2020

97

Çağla Doğan, Yekta Bakırlıoğlu

alanlarda (ör., tasarım çalışmaları, kullanıcı yenileşimi, insan-bilgisayar etkileşimi, tüketim çalışmaları,
bilim ve teknoloji çalışmaları vb.),

konuyla ilgili
araştırmaları ve tanımlamaları inceleyerek,
kullanıcı katılımı pratiklerini sınıflandırmak için dört seviyeden oluşan bir taksonomi önerirler:
•

Olduğu gibi kullanımda, ürünlerin
pazarlandıkları şekilde kullanılması;

•

Aktif kullanımda, ürünlerin küçük
değişikliklerle kullanılması;

•

Kullanıcı tasarımında, yerel tasarımlar ve uyarlamaların yapılarak
ürünlerin kullanılması;

•

Kullanıcı yenileşiminde, daha önce
bulunmayan yeni bir tasarımın geliştirilmesi ve kullanılması.

Sistem odaklı yaklaşımlarda, tasarım, üretim ve bakım, onarım, yükseltme [upgrading]
gibi kullanım sonrası süreçlerine kullanıcıları katmak, kullanıcıların bilgi ve becerilerinin farklı düzeylerde olması nedeniyle
çeşitli zorluklar içerir. Ancak, kullanıcıların bu süreçlere ne kadar katılabilecekleri
sadece bilgi ve beceri düzeylerine göre
değil, onlar için hazırlanan yönlendirmelere ve ürün parçalarının müdahaleye ne
kadar izin verdiğine göre de değişir. Bu
açıdan kullanıcıların bilgilendirilmesi ve
ilgili becerilerini geliştirmelerine yardımcı
olunması oldukça önemlidir.
Kullanıcı katılımı ile bakım, onarım ve
yükseltme konularında kullanıcı katılımının rolünü sorgulayan ve bu konudaki
yeni yaklaşımları sunmayı amaçlayan bu
çalışma için yukarıdaki taksonomi oldukça
verimli bir izlek öneriyor. Kullanıcıların
katılım seviyelerini sınıflandıran yukarıdaki öneriye paralel olarak, bu makaleye konu olan değerlendirme dört temel
derecelendirmeyi içerir. Bunlar, var olan
sistemde ürünlerin değişiklik yapılmadan
kullanılması, bir sonraki aşamada bozulan
parçalarının tamiri ve ürün yapısı olanak
veriyorsa başka bir bağlama göre yeniden uyarlanması, ürün yapısının yeniden
düşünülerek ürün ve sistem odaklı kişiselleştirmeye olanak vererek yerel bilgi ve
becerilerin desteklenmesi ve son olarak da
sistem ölçeğinde açık tasarım yaklaşımı-
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nın benimsenerek kullanıcıların tasarım
sürecin her aşamasına etkin katılımının
sağlanmasıdır.
Seri Üretilmiş Ürünlerde Onarım ve
Uyarlama Pratikleri
“Tamir etme hakkı” [right to repair] Avrupa
Birliği yönergesi, Ekim 2019 tarihinde
yürürlüğe girdi. Bu yönergenin temel
amacı, hem üreticiler hem de kullanıcılar
açısından ürünlerin yeniden kullanımının, uzun ömürlü olmasının ve onarıma
olanak vermesinin sağlanmasıdır (Hernandez,
Miranda ve Goñi, 2020, s. 8-10). Tamirle ilgili
temel beş kısıt, 1) ürünlerin nasıl çalıştığı
hakkında bilgi eksikliği; 2) yedek parça
eksikliği, teknik bilginin gerekliliği ve
kısıtlı düzenlemeler; 3) bir ürünü onarmak
için ekonomik teşviklerin eksikliği; 4)
ürünlere duygusal bağlılığın eksikliği ve
5) onarımı destekleyen tasarım ve üretim
özelliklerinin eksikliği olarak tanımlanmıştır (Hernandez vd., 2020, s. 2). Bunlar arasında
dördüncüsü, kullanıcı-ürün bağını vurgulaması açısından, doğrudan kullanıcı
deneyimiyle ilgilidir. Bakım duygusunun
[sense of care] tasarıma katılması, ürünlerle
duygusal bağın güçlenmesini destekleyerek, ürünlerin gelecek nesillere aktarımını
da sağlar (Hernandez vd., 2020, s. 8).
Bakım ve onarım aşamalarında kullanıcıları
bilgilendiren ve güçlendiren bir örnek de
iFixit platformudur (Resim 1). Teknolojik
ürünlerin nasıl tamir edileceği konusunda
yönergelerin ve bilgilerin paylaşıldığı bu
platform, çeşitli ürün gruplarına (cep telefonları, bilgisayarlar, ev aletleri vb.) yönelik kılavuzlar
ve öneriler içerir (ifixit.com, t.y.). Teknolojik

Resim: 1
iFixit sitesinden bir tamir kılavuzu örneğinin
ekran görüntüsü. (Erişim adresi: https://
www.ifixit.com/Device/Rival_ 16131_Toaster).
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örneklerinden biri, IKEAhackers paylaşım
sitesidir (Resim 2 ve 3). İlgili ürünlerin dönüştürülmesi, farklı ihtiyaçlara cevap vermesi, farklı amaçlarla kullanılabilecek hale
getirilmesi gibi çözüm önerilerinin kılavuz
şeklinde paylaşıldığı bu platformda, tasarım
ve uyarlama süreçleri detaylı bir şekilde
verilir. Farklı kullanıcılar ve tasarımcılar
tarafından paylaşılan bu kılavuzlar, kullanıcıların bilgi ve becerilerine göre bunları
seçebilmelerine olanak verir (ikeahackers.net,
t.y.). Birlikte tasarım [co-design] süreci olmamakla birlikte bu platform, kullanıcıları
üreticilerin öngördüğünden farklı istek ve
ihtiyaçlara göre ürünleri yeniden uyarlamaları veya dönüştürmeleri için destekler.

Resim: 2
IKEAhacker sitesi girişinin ekran görüntüsü.
(Erişim adresi: https://www.ikeahackers.
net).
Resim: 3
Gulliver çocuk karyolasından bilgisayar
masası önerisi. (Erişim adresi: https://www.
ikeahackers.net/2019/01/computer-desk-ikea-crib.html).

ürünlerin onarımı zordur ve uzmanlık
gerektirir ve onarım servis maliyetleri de
genellikle yüksektir. Bu platform, ürünleri
atmak yerine kullanıcıların tamir süreçlerine
etkin bir şekilde katılımını amaçlar.
Kullanıcıları tasarım ve üretim süreçlerine
katmak için onları bilgilendiren platform

Bu bölümde belirtilen örnekler, kullanıcıların ürün yaşam döngüsünün her aşamasına
katılabilmelerinin önemini gösterir. Bu
örneklerdeki kendin-yap, onarım ve yeniden-amaçlandırma [repurposing] pratikleri,
ürün ömrünün uzatılması ve ürün ve parçalarının içsel gerçek değerlerinin [embedded
value] korunması açısından olanaklar içerir
(Salvia, 2016). Ancak, iki platformda yer alan
tasarım ve onarım çözümlerini kullanıcıların gündelik hayatlarında uygulaması
bazı zorluklar içerebilir. Bunun nedeni,
bu platformlara konu olan ürünlerin en
başından itibaren kullanıcı müdahalesine
göre tasarlanmamış olmasıdır. Bu aynı
zamanda kullanıcıların ürünlere bakım
yapma eğilimlerini de etkiler. Bakım ve
tamir pratiklerini uygulamak için gereken
beceri arttıkça, bu pratikleri uygulama
isteği azalmaktadır. Benzer bir şekilde,
düşük ürün fiyatı ya da ortak kullanım gibi
nedenlerle kullanıcıların bakım ve tamir
konusundaki motivasyonları da azalabilir
(Ackermann, 2018). Son yıllarda gittikçe öne
çıkan yapıcı [maker] kültürü, tasarımcı ve
bireysel üreticiler arasında bir kesişime
işaret eder ve özellikle yeni nesil dijital
üretim teknolojilerinin gelişmesi ve fabrikasyon laboratuvarları [fab lab] veya üretim
atölyeleri gibi adlandırılan oluşumlar nedeniyle bunların ulaşılabilirliğinin artması,
geleneksel seri üretim pratiklerinden farklı
yeni nesil üretim olanaklarının kazanımı
olarak ortaya çıkar (Richardson, 2016). Yapıcı
kültürü genellikle seri-üretim sonucu
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ortaya çıkan, kullanıcı müdahalesine kapalı
ürünleri alarak ve onları uyarlayarak [hacking] açık hale getirir.1 Var olan ürünleri,
kendi fonksiyonlarının dışında kullanarak
veya parçalarına fiziksel olarak müdahale
ederek oluşan bu uyarlama pratiği, katılımcıların aktif katılımının çeşitli seviyelerini içerebilir. Bu kapsamda, uyarlama
ve kişiselleştirme pratiklerini desteklemek
amacıyla, kullanıcı müdahalesine olanak
veren yeni sistem yaklaşımları bir sonraki
bölümlerde örneklerle sunulur.
Seri Üretim ile Yerel Üretimi Bütünleyen
Yaklaşım
Sürdürülebilirlik yaklaşımları içerisinde
öncelikle sistem odaklı olanlar, büyük
ölçekte genel bir çerçeve sunmaları açısından önemlidir. Bunlar arasında ürün servis
sistemleri product-service systems ve seri
üretim ile yerel üretimi bütünleyen yaklaşım [integrated scales of design and production]
yer alır.
Ürün servis sistemleri var olan ürün odaklı
tasarım ve üretim anlayışının yerine kullanıcıların tercih ve ihtiyaçlarına yönelik
ürün sistemlerinin geliştirilmesini destekler
ve daha bütüncül bir anlayışla ürünün, ürün
servis sisteminin bir parçası şeklinde kullanılmasını amaçlar. Gündelik hayat içerisindeki tüketim senaryoları doğru bir şekilde
yapılandırılarak var olan tüketim modelleri
ve alışkanlıkları dönüştürülebilirse, bu
bütüncül yaklaşım sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulmasına katkı sağlayabilir
(Manzini ve Vezzoli, 2002). Sosyal yenileşim
[social innovation] yaklaşımının yaygınlaşması ve yerel ve küçük ölçekte birbirine bağlı
mikro-fabrikalar [micro-factories] ile yeni bir
tasarım, üretim ve tüketim modeli olarak
dağıtılmış sistemler [distributed systems] desteklenebilir (Manzini ve M’Rithaa, 2016, s. 278).
Geliştirilen ürün servis sistemi önerilerinin
benimsenmesi için, kullanıcıların ürün
yaşam döngüsünün farklı aşamalarında
daha etkin rol aldığı bir sistem önerisi
amaçlanmalıdır. Bu kapsamda, ürün servis
sistemleriyle kolaylık ve maliyet hesabı
üzerinden davranış değişikliği hedeflenen
bir yaklaşımın ötesinde, kullanıcıların
değerleri, tercihleri ve alışkanlıklarının da
göz önüne alındığı bir yaklaşımın benim-
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senmesi, kullanıcıların bu sistemlere etkin
bir şekilde katılımını sağlamak önemlidir
(Lofthouse ve Prendeville, 2018).
Seri üretim ile yerel üretimi bütünleyen
yaklaşım, seri üretim ölçeğinde kullanıcıların değişen ve farklı tercih ve ihtiyaçlarına
cevap veren, yerel ve bölgesel ölçekte
ise onarım, yeniden kullanım ve yükseltme gibi kullanım sonrası hizmetler için
olanaklar sunan, yerel bilgi ve becerileri
güçlendiren tasarım çözümlerinin geliştirilmesini destekler (Walker, 2011; Walker, 2010;
Doğan, 2007). Ürünlerin tasarım, üretim ve
dağıtım aşamalarında, seri üretim ile yerel
üretimin bir araya getirilmesine yönelik
yaklaşımlar, seri üretimle üretilmiş daha
karmaşık parçaların, küçük ölçekli üretim
atölyelerinde üretilebilen parçalar ile yerel
ölçekte birleştirilerek ürüne dönüştürülmesini amaçlar (Walker, 2010; Doğan ve Walker,
2008). Örneğin, Stuart Walker tarafından
tasarlanan, Lumière yer lambası (Resim 4)
yerel ölçekte üretilmiş parçaların (alt taban
için yeniden kullanılmış ahşap, abajur için yerel olarak üretilmiş kâğıt vb.)

seri üretilen parçalarla
bir araya getirilmesin-

(kablo, ampul, duy, vb.)

den oluşur.
Var olan üretim sisteminde, kullanıcılar tasarım ve üretim aşamalarına oldukça sınırlı
bir şekilde dahil olurlar. Çoğunlukla pasif
tüketici konumundaki kullanıcılar, kullanım sonrası aşamalarda sunulan hizmetler
(bakım, onarım, yeniden kullanım, yükseltme, vb.)

ile ilgili kapsamlı bilgiye sahip değildir.
Seri ve yerel ölçekte üretimin bütünleştiği ve kullanım sonrası aşamalarını da
destekleyen bu yaklaşım ise, kullanıcıları
ürün yaşam döngüsü süreçlerine etkin bir
şekilde katarak, ürünlerin yerel tercih ve
ihtiyaçlara göre evrilerek uyarlanmasını ve
yenilenmesini ve yerel ölçekte ürün onarımını ve parçaların yeniden kullanımını
amaçlar. Bununla birlikte, sürdürülebilirlik
için ürün veya sistem odaklı bir kişiselleştirme yaklaşımıyla, kullanıcıları tasarımın
farklı süreçlerine daha etkin katmak mümkün olabilir.
Duygusal Devamlılık ve Ürün Odaklı
Kişiselleştirme
Seri üretimle yerel üretimi bütünleyen
yaklaşım, sürdürülebilirlik açısından temel

1

Bu cümle ile yapıcı [maker] kültürünün
yalnızca müdahale ederek uyarlama
[hacking] aktivitesini içerdiği ifade
edilmemektedir. Ancak, bu pratik yapıcı
kültürde oldukça yaygındır. Bunun yanı
sıra, açık tasarım [open design], açık
kaynaklı donanım [open-source hardware]
ya da müştereklere dayalı eşler arası üretim
[commons-based peer-to-peer production]
gibi yaklaşımlar da benzer bir şekilde yapıcı
kültürü ile ilişkilendirilebilir.
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Resim: 4
Lumière yer lambası, Stuart
Walker, 2006. (Erişim adresi: https://www.stuartwalker.org.uk/
furniture-lighting/7-furniture-and-lighting).

bir çerçeve sunar. Kullanıcı ürün ilişkisine
odaklanan yaklaşımlar ise, bu sistemin
güçlenmesi açısından önemlidir. Bunlar
arasında yer alan, duygusal devamlılık
[emotional durability], kullanıcıların yeni değerler ve anlamlar oluşturarak ürünleriyle
duygusal bağını güçlendirmesini ve dolayısıyla ürün ömrünün uzatılmasını amaçlayan bir yaklaşımdır (Chapman, 2005). Her
ne kadar, var olan teknolojik gelişmelerle
yıllarca eskimeyecek ürünler tasarlamak
ve üretmek mümkün olsa da kullanıcıların
çalışır durumda veya bozulmadan kalmış
ürünleri atmasını ya da değiştirmesini
önlemek oldukça zordur. Bu bağlamda
ürünlerin atılmasına ve değiştirilmesine
sebep olan tercih ve ihtiyaçların anlaşılması önemlidir. Bu bilgi, kullanıcıların

zaman içerisinde değişen tercihlerine göre
ürünlerin nasıl uyarlanabileceğine yönelik
süreçlerin anlaşılmasını kolaylaştırarak,
ürün ömrünün uzatılmasını sağlayabilir. Günümüz tüketim toplumunun hızlı
bir şekilde ürünü atmaya ve yenisi ile
değiştirmeye dayanan tüketim pratikleri
düşünüldüğünde, uzun ömürlü tasarım çözümlerinin geliştirilmesi, daha anlamlı bir
maddi kültür oluşturulmasını ve buna bağlı
olarak kaynakların verimli kullanılmasını
destekler. Duygusal devamlılık genel bir
kavram olmakla birlikte, ürün ömrünün
uzatılması açısından yeni bir değerlendirme sunar. Kullanıcıların tasarım sürecine
katılımını destekleyen en etkin kavramlardan biri kişiselleştirmedir. Ürün tasarımı
alanında kişiselleştirme [personalisation],
kullanıcı-ürün bağını güçlendirerek ürünlerin atılmasını ve yenisiyle değiştirilmesini
engelleyen veya geciktiren, ürün ömrünü
uzatan ve kaynakların verimli kullanımına
katkı sağlayan bir yaklaşımdır (Ozan Avcı,
2019; Mugge vd., 2009; Chapman, 2005). Ürünlerin kişiselleştirilmesi kullanıcının tasarım,
üretim, kullanım ve kullanım sonrası
süreçlerde, ürünü ve ürün parçalarını tanımasını ve ürün parçalarının nasıl bir araya
geldiklerini anlamasını sağlar. Bu farkındalık, kullanıcıların ürün bakımını doğru
bir şekilde yapmalarını, arıza durumunda
sorunun neden kaynaklandığını ve nasıl çözülebileceğini anlamalarını ve ürünün estetik ya da işlevsel olarak iyileştirilmesi için
parça değişimi yapmalarını sağlayabilir.
Bu bağlamda, ürünlerin kişiselleştirilmesi,
kullanıcı-ürün bağını güçlendirerek, ürün
ömrünün uzatılmasını ve dolayısıyla tüketimin yeniden düşünülerek sürdürülebilirlik ölçütlerine daha uygun hale gelmesini
sağlar. Temel sürdürülebilirlik yaklaşımları
ele alındığında, ürün yaşam döngüsünün
farklı aşamalarında, kullanıcının değişen
tercih ve ihtiyaçlarına göre ürünleri estetik
ya da işlevsel olarak dönüştürebilmesinin
ve kullanım süreçlerine müdahale edebilmesinin sağlanması önemlidir.
Kullanıcının kişiselleştirme sürecindeki
rolü ve niteliği farklılaşabilir. Örneğin,
yarı tamamlanmış tasarım [half-way design]
yaklaşımında ürünler belirli bir yere kadar
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Resim: 5
Stitch aydınlatma tasarımı, yarı tamamlanmış ürünlere örnek, Rina Bernabei ve Kelly
Freeman, 2017. (Erişim adresi: http://www.
bernabeifreeman.com.au/#/stitch-light/).

tasarlanıp kullanıcıya ulaştırılır, kullanıcı
ise kişiselleştirme sürecinde ürünü dönüştürür veya tamamlar (Fuad-Luke, 2009, s. 101).
Kişiselleştirmeye olanak veren tasarım
çözümlerinden biri olan, Rina Bernabei ve
Kelly Freeman tarafından geliştirilen Stitch
aydınlatma tasarımı önerisi, kullanıcının
yerel malzemeler ve üretim teknikleriyle,
dikiş yöntemi kullanarak ürünü tamamlamasına olanak verir (Bernabei ve Power, 2017).
Kullanıcının hem tasarım hem de üretim
aşamasına katıldığı bu kişiselleştirme örneği, kullanıcının yaratıcılığını ve anlatısını
yansıtır (Resim 5).
Sistem Odaklı Kişiselleştirme
Tasarım odaklı yaklaşımlar arasında,
kitlesel bireyselleştirme [mass-customization],
firmaların kişiye özel hizmet vermek için
kurguladıkları modüler bir servis sistemidir. Bu sistemin yeniden yorumlanarak, değişen kullanıcı tercih ve ihtiyaçlarına cevap
verebilen bir sistem odaklı kişiselleştirmeye dönüşmesi sürdürülebilirlik açısından
önemlidir. Bu yaklaşımı örneklendirmek
amacıyla, cep telefonları için geliştirilen
yeni bir ürün yapısı ve ilgili çözüm önerilerinin sürdürülebilirlik ile ilişkisi sunulur
(Resim 6 ve 7). Cep telefonları, yıllar içerisinde yaşanan teknolojik ilerlemelerle birlikte,
insanların yalnızca iletişim kurabileceği
bir aracın ötesine geçmiştir. Kameralar, dokunmatik ekranlar, bağlantı türleri vb. ile
oldukça karmaşık bir yapıya sahip olan bu
ürünler, aynı zamanda her türlü kişiselleştirme, iyileştirme ve tamir etme süreçlerini
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engelleyen kapalı bir yapıya dönüşmüştür.
Teknolojinin ilerlemesiyle kullanıcılar telefonlarını sıklıkla değiştirmekte ve her yıl
milyonlarca cep telefonu atılmaktadır (Veit
ve Moura Bernardes, 2015, s. 4). Bu soruna karşı
üretilen Pouch Phone tasarımı, Stuart Walker tarafından 2011 yılında sunuldu (Resim
6). Bir kumaş ile sarılmış cep telefonu
parçalarından oluşan tasarım önerisi, yeni
parçaların ürüne eklenmesine izin verir. Bu
sayede, teknolojik gelişmeler veya parçaların bozulması sonucunda sadece gerekli
parçalar yenilenir ve böylece bütün ürünün
atılmasının önüne geçilebilir. Ayrıca,
ürün parçalarının üretiminin yerel olarak
yapılması, yerel ekonomiyi destekler ve
kullanım sonrası aşamalara (bakım, onarım ve
yükseltme vb.) daha kolay ulaşılmasını sağlar
(Walker, 2011).
Yukarıda bahsedilen tasarım çözümünün
devamı niteliğinde olabilecek başka bir
tasarım önerisi ise, 2013 yılında Dave
Hakkens tarafından sunulan Phonebloks
projesidir (Resim 7). Bu tasarım çözümünün
en büyük farkı, bütün üreticilerin dahil
olabileceği açık kaynaklı bir platform önermesidir. Bu platformun ürün üzerindeki
yansıması ise bütün parçaları birbirine bağlayan ortak bir anakart önerisidir. Bu açık
kaynaklı platform sayesinde yerel veya
uluslararası düzeyde herkesin parça üretimine katkıda bulunabilmesi ve kullanıcıların kendi değişen tercih ve ihtiyaçlarına
uygun şekilde telefonu birleştirmesi veya
uyarlaması amaçlanır. Bu sayede, kullanı-
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Resim: 6
Pouch Phone, Stuart Walker, 2011. (Erişim
adresi: https://www.stuartwalker.org.uk/
designs-1/14-evolving-objects-upgradable-phone-concept).
Resim: 7
Phonebloks, Dave Hakkens. 2013. (Erişim
adresi: https://www.phonebloks.com).

cılar bozulan parçaları rahatça değiştirerek,
değişen ihtiyaçlarına göre farklı telefonlar
oluşturabilirler (phonebloks.com, t.y.).
Bu örnek, sistem odaklı kişiselleştirmenin
bütün paydaşları (tasarımcı, üretici, kullanıcı)
etkin bir şekilde ürün yaşam döngüsüne (tasarım, üretim, kullanım ve kullanım sonrası) katmak
için nasıl uygulanabileceğini gösterir. Bir
markaya bağlı kişiselleştirme çözümleri
yerine açık kaynaklı bir sistem, yerel ve
uluslararası paydaşların bütün süreçlere dahil olabildiği, yerel ekonomiyi destekleyen,
kullanıcıların kişiselleştirme ve kullanım
sonrası aşamalarına dahil olmalarıyla ürünlere duygusal olarak bağlanabildikleri bir
tasarım çözümünü mümkün kılabilir. Kullanıcıların sürece katılımını destekleyen
platformlar ve bu platformların çalışma
prensipleri, tasarım odaklı bir yaklaşımla
geliştirilebilir.
Açık Tasarım
Sürdürülebilirlik için tasarım yaklaşımları

(ör. ürün servis sistemleri yaklaşımı ve seri üretim ile
yerel üretimi bütünleyen yaklaşım), tasarım, üretim, kullanım ve kullanım sonrası süreçlere
odaklanan açık kaynaklı taslak bir sistem
önerisinin geliştirilmesine yönelik bir çerçeve sunarken, tasarım anlayışının yeniden
ele alınmasını vurgular. Bu kapsamda,
ürün ve kullanıcı arasındaki bağın güçlendirilmesine yönelik ürün ve sistem odaklı
kişiselleştirme ve sürdürülebilir davranış
gibi yaklaşımlar ise, ürünlerin çevresel ve
sosyal etkilerini içeren çözüm alanlarının
belirlenmesini destekler.
Açık tasarım yaklaşımı, kullanıcıların
tasarım ve üretim süreçlerine katılmaları
sayesinde kullanıcı-ürün bağının güçlenmesi açısından daha kapsamlı ve uygulamaya yönelik örnekler sunar. Ancak, açık
kaynaklı [open-source] çözümlerin çoğu
sürdürülebilirlik ölçütleri ile değerlendirilerek geliştirilmemiştir (Bakırlıoğlu, 2017). Bu
yaklaşımın sürdürülebilirlik için tasarım
açısından ele alınması, güçlü yanlarının
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Resim: 8
ProdUSER, Tristan Kopp, 2012. (Erişim adresi:
https://www.designboom.com/design/
istanbul-design-biennial-produser-by-tristan-kopp).

değerlendirilmesine (kullanıcı-ürün bağının
güçlenmesi açısından), kısıtlarının (küresel ölçekte
üretim ve tüketim ile çevresel etkilerinin dışsallaştırılması, 3B yazıcılarla geri dönüştürülemeyen plastik

belirlenerek alternatif çözümlerin geliştirilmesine
olanak verir.

üretiminin ve kullanımının artması vb.)

Açık kaynaklı tasarım çözümleri, kullanıcıları, tasarımcıları ve üreticileri ürettikleri
tasarım çözümlerini paylaşmaya teşvik
eden, başkalarının ürettiği tasarım çözümlerine ulaşmalarını sağlayan ve bunları
kendi tercih ve ihtiyaçlarına göre değiştirip dönüştürebildikleri bir sistem önerisi
ve tasarım yaklaşımı sunar. Açık tasarım
yaklaşımında, yeniden uygun hale getirme
veya belli bir bağlamda kendi ihtiyaçlarına
göre uyarlama [re-appropriation] kavramıyla,
bir kişiye özel tasarlanan bir ürünün açık
tasarıma dönüşüm süreçlerinde öne çıkan
ürün parça özellikleri tanımlanır. Bunlar
arasında, tasarımın ana fikriyle doğrudan
ilişkili olanlar (değiştirilemeyen parçalar) ve
standart görülenler (değiştirilebilir olanlar) yer
alır. Bunların dışında ürünlerin yeni bir
bağlama uyumunu destekleyen ve uyarlanabilen bağlamsal parçalar [contextual parts]
da vurgulanır (Ostuzzi vd., 2017, s. 3878). Açık
tasarım yaklaşımındaki temel unsurlardan
biri de tasarımın değişebilme özelliğidir ve
böylece tasarımın bilinçli olarak öngörülen
veya öngörülemeyen değişiklikleri desteklemesidir (Ostuzzi vd., 2017, s. 3880).
Açık kaynaklı ürün geliştirme, aşama
aşama doğrusal bir süreç yerine, deneme ve yanılma ile, farklı yinelemelerle
[iterations] ve farklı insanların katılımlarıyla
değişebilen, evrilebilen ve farklı yönlere
doğru genişleyebilen2 bir süreci benimser.
Kullanıcıların üretim süreçlerine katılımı,
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ürün tamirini ve ürünlerin ihtiyaçlara göre
yenilenmesini destekleyen bir bilgi birikimi oluşturmalarını ve buna bağlı olarak
ürün bağını güçlendirerek ürün ömrünün
uzatılmasını destekler (Bonvoisin, 2017, s. 200).
Bu yaklaşımın örnekleri, bütün paydaşların ürün yaşam döngüsünün farklı
aşamalarındaki (tasarım, üretim, kullanım ve
kullanım sonrası) aktif katılımına odaklanır.
Oluşturdukları kullanıcı topluluklarının
büyüklüğü nedeniyle, bu örnekler hem üretim hem de tüketim açısından kullanıcıyı
katan sürdürülebilir tasarım çözümlerinin
geliştirilmesi için ilham verici örneklerdir.
Bunlar arasında yer alan ve Tristan Kopp
tarafından geliştirilen ProdUSER bisiklet
tasarımı, paylaşılan açık kaynaklı bağlantı
parçası ile farklı üretim ölçeklerini bir
araya getiren ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre
uyarlanabilen bir çözüm önerir (Resim 8).
Bununla birlikte, açık tasarım yaklaşımını
destekleyen platformların temel odağı,
var olan ürünlerin kullanım ve kullanım
sonrası aşamalarında kullanıcı ihtiyaçlarına
göre dönüştürülmesi ya da bir parçasının
onarım için değiştirilmesi veya yenilenmesidir. Hem ürün tasarımına hem de sistem
boyutuna odaklı açık kaynaklı yaklaşımlar
içinde ise, OpenStuctures, Thingiverse
ve Instructables gibi platformlar örnek
olarak verilebilir. Bunlar farklı kullanıcılar
tarafından geliştirilen ürünlerin veya ürün
parçalarının paylaşımını destekler ve özellikle OpenStructures (t.y.) örneğinde tasarım
pratiği belli kurallar çerçevesinde ilerler.
Açık kaynaklı platformlarda farklı ölçekteki (genelde küçük veya orta) üreticiler tarafından paylaşılan bir şablona uygun olarak
parçaların tasarlanması, kişiselleştirme,
kullanıcı müdahalesi, onarım ve yükselt-

2 Literatürde bir açık tasarım sürecinin farklı
insanların sürece katılımı ile farklı yönlere
doğru ilerleyebilmesi, çatallaşma [forking]
olarak adlandırılmıştır (örn. Boisseau,
Omhover ve Bouchard, 2018).

Kullanıcı Katılımını Güçlendiren Sürdürülebilir Tasarım Yaklaşımları

Resim: 9
OpenStructures şablonuna göre tasarlanmış
bir parça ve bu parçanın iki farklı üründe
kullanılması, Transparent Tools, Jesse
Howard, 2012. (Erişim adresi: http://www.
jessehoward.net/work/transparenttools) .

me gibi özelliklere olanak verir. Ortak
kullanılan böyle bir şablon bir standardizasyon sağlayarak, tasarlanan her parçanın
farklı ürünlerde de kullanılabilmesi için
esneklik getirebilir. Bu yaklaşımlardan biri
olan OpenStructures platformu, paylaşılan modüler bir şablon sunar ve farklı
paydaşların tasarladığı parçaları, bilgi ve
deneyimlerini paylaşmasını ve beraber bir
şeyler üretmesini destekler. Bu platforma
herkes üye olabilir ve tasarladığı parçaları
ve bu parçaların kullanım şekillerini paylaşabilir (openstructures.net, t.y.). Bu platformda
kullanılan şablon, her aşamada kullanıcı
müdahalesi, yerel ölçekte onarım, yenileme ve ürün parçalarının yeniden kullanımı konusunda olanaklar sunar. Örneğin,
Jesse Howard tarafından Transparent
Tools projesi kapsamında OpenStructures
şablonuna göre tasarlanmış bir parça (Resim
9) iki farklı üründe bağlantı parçası olarak
yeniden kullanılabilir. En altta gösterilen

parça paylaşılan modüler şablona göre
tasarlanmıştır. Bu parça, sol tarafta bir su
ısıtıcısı tasarımında kullanılırken, sağ tarafta da ufak değişikliklerle bir doğrayıcı için
kullanılmıştır.
Bu platformlar, kullanıcıların tasarım ve
üretim aşamalarına katılımını ve farklı,
değişen ihtiyaç ve tercihlere özgü parçaların
ve ürünlerin yaratılmasını destekler. Dijital
üretim araçlarında (ör. 3B yazıcı) kullanılan
malzemelerin çeşitliliğinin artması ve üretim becerilerinin gelişmesi ile ev ortamında
bile parçaların üretilmesi mümkün olabilmektedir. Bu platformların temel sorunlarından bir tanesi, kullanıcıların büyük
bir bölümünün bilgisayar destekli tasarım
[CAD] programlarını kullanmayı bilmemeleridir. Sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiğinde öne çıkan bir diğer sorun da parça
üretimi ile geri dönüştürülemeyen plastik
atıkların gittikçe artmasıdır (Maldini, 2016).
Kullanıcıların teknik bilgi ve becerilerini
desteklemek amacıyla kurulan Thingiverse
paylaşım platformunda, farklı kullanıcıların tasarladığı parçalar ve ürünler, değiştirilebilir parametrelerle birlikte paylaşılır
ve diğer kullanıcılar da bu parametreleri
değiştirerek tasarlanan parçaları ihtiyaçlarına göre dönüştürebilirler. Tasarlanan
modeller daha sonra bir 3B yazıcı yardımıyla üretilebilir. Bu sayede, paylaşılan
bir tasarım kullanıcılar tarafından kişiselleştirilip tekrar üretilebilir (thingiverse.
com, t.y.). 3B yazıcıların bireysel kullanımı
ve değiştirilebilir tasarımların paylaşımı
üzerine olan bu platform, şu anda yaygın
olan tasarım ve üretim şekillerinin kısıtlarını yeniden ele alan ve kullanıcıları tasarım
aşamasından itibaren dahil edebilen bir
örnektir. Tasarım aşamasına odaklanan
bu yaklaşımın kullanım sonrası aşamalarda (bakım, onarım, yeniden kullanım, yükseltme)
kullanıcı müdahalesine yönelik sunduğu
olanaklar değerlendirilebilir.
Yukarıda örneklendirilen platformların
içerdiği bu dijital kendin-yap pratikleri gerçek hayatta nadiren sürdürülebilirlik odaklı
olarak gerçekleşir (Kohtala, 2017). Açık
tasarım yaklaşımıyla kişilerin ihtiyaçlarına
ve isteklerine cevap veren sonuçlar ortaya
çıkmasına rağmen, bu sonuca ulaşana
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kadarki tasarım sürecinde birden fazla
prototip üretilir, ya da en son tasarımların
dijital üretim teknolojileri (3B yazıcılar, lazer
kesiciler gibi) sayesinde hızlı bir şekilde
yeniden üretilebilmeleri nedeniyle, tamir
gibi pratikler yerine yeniden üretim tercih
edilebilir (Maldini, 2016). Aynı zamanda, açık
tasarımla amaçlanan kullanıcı-ürün bağı
ve duygusal devamlılık, tasarım ve üretim
sürecinin başarısına bağlıdır ve bu kapsamda yürütülen bir araştırmada (Maldini, 2016),
dijital kendin-yap pratikleriyle üretim
yapmış kişilerin, proje sonuçlarından memnun kalmamaları durumunda sonuçların
kullanılmadığı ve atıldığı gözlenmiştir.
Değerlendirme
Yukarıda sunulan kullanıcı katılımına
odaklanan tasarım yaklaşımlarının var olan
kısıtları ve sundukları olanaklar dahilinde
değerlendirilmesi, yenilikçi tasarım çözümleri ve ve sürdürülebilirlik ölçütlerini
benimseyen bir sistem önerisinin geliştirilmesini destekler. Ürün tasarımı süreçlerine
kullanıcı odaklı bir yaklaşımla bakıldığında, öne çıkan temel sorunlardan bazıları
aşağıdaki gibidir:
• Ürünlerin tüketim odaklı olması ve
kullanıcıları etkin olarak tasarım
sürecine katamayan bir sistem içinde
yer alması;
• Ürünlerin bakım gerektiren parçalarının görünür olmaması, ürün yapısının
karmaşık olması ve ürün parçalarına
erişilememesi; parça değişimi için
uzman kişilerin teknik bilgi ve becerilerine ihtiyaç duyulması;
• Ürünlerin kullanıcıların değişen ve
farklı ihtiyaç ve tercihlerine cevap
vermemesi ve estetik ve teknolojik
olarak yenilenememesidir.
Tasarım alanında yürütülen araştırmalar,
tasarım, üretim veya kullanım süreçlerine
odaklıdır. Kullanıcı odaklı araştırmaların
en büyük etkisi, kullanım ve kullanım
sonrası aşamalarda ortaya çıkan kaynak
tüketimine ve bakım ve onarıma yönelik
sorunları saptayabilmesidir (Doğan, 2019;
Bakırlıoğlu vd., 2019; Oğur vd., 2019; Turhan vd.,
2019).

Kullanıcı davranışları, tercihleri ve
ihtiyaçlarının anlaşılması ile karmaşık ürün
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yapısının yeniden ele alınması, yenilikçi,
açık kaynaklı ürün yapılarının geliştirilmesine olanak verecektir.
Ürün odaklı yaklaşımların temel sorunu,
var olan ürünlerin iyileştirilmesinin dışına
çıkamamasıdır. Yaşam döngüsü analizleri
ve ilgili araçların da temel odağı, var olan
süreçlerin iyileştirilerek çevresel etkilerinin azaltılması yönündedir. Hem çevresel
hem de sosyal etkilerin önemli bir ölçüde
değiştirilebilmesi açısından sürdürülebilirlik için tasarım, var olan tasarım, üretim ve
tüketim yaklaşımlarının ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerinin yeniden düşünülmesini gerektirir ve amaçlar. Bu bağlamda
kullanıcıların, tasarımcıların ve üreticilerin rollerinin yeni bir sistem önerisiyle
yeniden tanımlanması önem taşır. Kullanıcıların daha katılımcı ve etkin olduğu bir
sistemde, kullanıcılar tasarımla ilgili tercih
ve ihtiyaçlarını ürünlere yansıtmaya daha
fazla olanak bulabilirler. Var olan tasarım,
üretim ve tüketim modelindeki rollerinin
aksine, kullanıcılar bakım, onarım ve
yükseltme aşamalarında daha etkin bir rol
üstlenebilirler. Yukarıda sunulan yaklaşımlar doğrultusunda, kullanıcıları süreçte
etkin kılan tasarım çözümlerinin temel
özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:
•

Tasarım çözümlerinin, kullanıcıların
yeni bilgi veya beceri kazanmasını ve
farkındalığının artmasını desteklemesi;

•

Kullanıcıların kendi bilgi ve becerisini etkili bir şekilde tasarım çözümlerine aktarabilmesine olanak vermesi;

•

Tasarım çözümlerinin anlaşılır
olması (parçalara erişim, kaynak tüketiminin
görünür olması vb.);

•

Fiziksel ve bilişsel etkileşimlerin
tasarım çözümleriyle kullanıcılar
arasındaki duygusal bağı güçlendirmesidir.

Bu değerlendirme kapsamında, tasarım
sürecinin farklı aşamalarına odaklanan,
kullanıcıları etkin katma potansiyeli olan
sürdürülebilirlik yaklaşımları, tasarım
çözüm alanlarıyla birlikte incelenmiştir.
Bu kapsamda, sistem odaklı sürdürülebilir tasarım çözümleri, tasarım ve üretim
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aşamasında, kullanıcıların aktif ve üretken
katılımını sağlar, yerel üretim olanaklarını
kullanarak yerel ekonomiyi destekler ve
kullanıcıların bilgi, beceri ve deneyimlerini aktarabilmesine ve ürün veya sistem
parçalarının bazılarını tasarlayabilmesine veya üretebilmesine olanak verir. Bu
tasarım çözümleri, kullanım aşamasında,
kaynakların verimli kullanımını sağlayabilir, kullanıcıların sürdürülebilirlik için
davranış değişikliğini destekler, farklı ve
değişen ihtiyaçlarına göre uyarlanarak kişiselleştirmeye olanak verir, doğru kullanımı
özendirir, kullanıcıların kullanım süreçlerini anlayabilmesi ve onlara müdahale
edebilmesini sağlar ve kullanım alanındaki
diğer ürünler ve sistemlerle uyumlu çalışır.
Bu çözümler ayrıca, kullanım sonrası
aşamasında, parça değişimi ve yenilenmesine olanak vererek bakım, onarım ve
yükseltme süreçlerini destekler ve böylece
yerel üretici ve zanaatkarların ilgili bilgi
ve becerilerinin becerilerinin katılmasını
mümkün kılar katılmasını mümkün kılar.
Sistem odaklı açık ve katılımcı tasarım
yaklaşımlarıyla yeniden ele alınarak ve
tasarım yoluyla araştırma yöntemleri
kullanılarak, sürdürülebilirlik için tasarım
alanında uygulanabilir tasarım ölçütlerinin
geliştirilmesi ve bu alanın yaygın etkisinin
arttırılması sağlanabilir

•
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Öz
Tasarım araştırmalarında kullanıcı merkezli
tasarım yaklaşımının önemi, özellikle
1990’lı yıllardan itibaren giderek
artmaktadır. Bu yaklaşım dahilinde farklı
tekniklerle kullanıcıların tasarım süreçlerine
katılması amaçlanmakta ve kullanıcı
katkıları literatürde raporlanmaktadır. Ne
kadar çok yöntem hikayesi paylaşılırsa,
tasarım süreçleri için yeni ve daha etkili
alternatif fikirlerin üretilmesinin o kadar
mümkün olacağı varsayılmaktadır. Bu
çalışmada, kullanıcı merkezli araştırmaların
kullanılması ile şekillenen tasarım konsepti
geliştirme süreci örnek bir vaka çalışması
olarak incelenmektedir. Çalışmanın konusu
olan “Okul öncesi çocuklar için oyuncak”
projesinde uygulanan tasarım sürecinde,
kullanım senaryosu oluşturulmuş, literatür
taraması yapılmış, mülakat ve gözlem
teknikleri ile veri toplanmıştır. Projenin
erken safhalarında ürün ve form
çözümlemesinden ziyade problemlere odaklı
kalınmış ve söz konusu kullanıcı
araştırmaları sayesinde konu hakkında
doyurucu durum analizi yapılarak özgün
sentezlere ulaşılmıştır. Sonuç olarak
kullanıcı merkezli yaklaşımın yeni ürün
geliştirmek için ve yeni konseptlerin keşfi
için elverişli olduğu örneklenen bu projede
de görülmüştür.
Abstract
The importance of the “user-centered design
approach” in design researches has been
increasing especially since the 1990s. Within
this approach, the users participate in the
design process by using different techniques
and the user contributions are reported in
the literature. It is assumed that the more
method stories are shared, the more it will
be possible to generate new and more
effective alternative ideas for such design
processes. This study examines the concept
development process, which is shaped by
user-centered research via a case study. The
case study entitled as the “Toy for preschool
children project”, used a usage scenario and
students collected data through literature
review, interview and observation
techniques. In the early stages of the project,
students focused on problems rather than
form development, and they were able to
reach unique syntheses depending on
satisfactory situation analyzes utilizing user
research. As a result, in this project, the
user-centered approach was found to be
favorable to develop new products and to
discover new concepts.
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araştırma, nitel araştırma yöntemleri,
oyuncak tasarımı
Keywords: User-centered design, concept
development, research in design, qualitative
research methods, toy design

This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial
4.0 International License.

Tasarım Kuram 2020;16(30):109-123 doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.30075

Kullanıcı Merkezli Tasarım
ve Konsept Geliştirme:
Oyuncak Tasarımı
Vaka Çalışması
Seçil Toros
Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü
Bavuru tarihi/Received: 23.12.2019, Kabul tarihi/Final Acceptance: 29.06.2020

Giriş
Tasarımda, yaratıcı ve yenilikçi beklentilerin giderilmesi ve kullanıcıya, üreticiye ya da topluma fayda sağlayacak bir
yaklaşımın ürünü şekillendirmesi beklenir
(Mozota, 2006). Bu bağlamda sadece form
çözümlerinin ya da yeni estetik yaklaşımların ürüne adapte edilmesi çoğu zaman sığ
kalmaktadır. Yenilikçi bir tasarım ortaya
koyabilmek için mevcut durumun iyi analiz edilmesi ve çoğu zaman açık ve aşikâr
olmayan problem(ler)in açığa çıkartılması
ve daha sonra belirlenen tasarım problemlerine yeni bir düzeyde anlayış ve özgün
bir bakış açısı geliştirilmesi gerekmektedir.
Yaratıcı konsept oluşturma olarak adlandırılan bu zorunlu görev için tasarımcının
mevcut bilgi birikimlerine ve sezgisel
becerilerine güvenmesi, özellikle deneyimsiz olanlar için, yetersiz kalmaktadır.
Bu nedenle birçok ilişki ve bağlama sahip
karmaşık sistemler olarak görülen tasarım
projelerinde (Wang, 2010) araştırmaya dayalı
bilgiden faydalanılan sistemli süreçlerin
kullanılması önerilmektedir (Cross, 2001).
Bu süreçleri belirleyen farklı yaklaşımlar
içinde kullanıcı merkezli olanlar güncel
olarak öne çıkmaktadır.
Kullanıcı merkezli yaklaşım, kullanıcıları
tasarım sürecinin sürecin bir parçası haline
getirirken, deneyimleri ve bağlamı odağa
koyar. Yaklaşımın temel varsayımı, tasa-

rım ve inovasyon süreçlerinde, yeni, kalıcı,
anlamlı ve dikkate değer gelişmeler kaydedebilmek için tasarımcılar ve tasarımcı
olmayanlar birlikte ve iş birliği içinde
çalışmalıdır. Kullanıcı merkezli tasarımda
süreç, kullanıcı deneyimlerinin ve kullanım bağlamının araştırılması ile şekillenen
derin ve kapsamlı keşif ve tanımla aşaması
ile başlar (Design Council, 2020). Sonrasında ise çözüm önerileri geliştirilmesi ve
kullanıcılar ile birlikte yeniden ve yeniden
yapılan deneme ve değerlendirmeler ile
tasarımın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
gerçekleşir (Design Council, 2020). Söz konusu
süreç için önemli olan tasarım prensipleri
öncelikle insanın merkeze konulması ve
iletişim, iş birliğinin sürekliliği ve tekrar
tekrar tasarımın geliştirilmesidir.
Kullanıcıları birey olarak ele alan ve fonksiyonelliği öncülleyen yöntemlere tepki
olarak değerlendirilen bu yaklaşım (Steen,
Kuijt-Evers ve Klok, 2007), kullanıcı gözünden
olayları görerek ve ürün kullanımına ilişkin
bütüncül bir anlayış geliştirerek tasarım
yapmayı amaçlar (Kensing ve Blomberg, 1998).
Zira kullanıma ilişkin olaylar bütünü ve
deneyimleri kapsayan bağlam tasarımı
etkiler. Doğru bir anlayış geliştirebilmek
için öncelikle bağlamın ve etkileşimi
kavramak gerekir. Bu amaçla kullanıcı
merkezli tasarım sürecinde, farklı disiplinlerden adapte edilen insan araştırmaları
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ve öznel bakış açılarını,
ihtiyaç ve beklentileri açığa çıkartacak
tekniklerin uygulanması önemlidir (Sanders,
Brandt ve Binder, 2010). Bu tür, bağlamın ve
bütüncül deneyimi kapsayan araştırmaların yapılması tasarımcıların kullanıcı ile
empati geliştirmesine yardımcı olur. Empatik tasarım süreci ise, tasarım pratiğini
anlatmak ve öğretmek için elverişlidir (Lee,
2014). Kullanıcıyı araştırmaya dahil eden
birçok farklı teknik ile “perde arkasındaki
hikâyeyi” anlamak mümkündür. Bu da aşık
seçik ve herkes tarafından fark edilmesi
kolay olanın ötesine geçerek yeni yaratıcı
fırsatların keşfini mümkün kılar; özgün deneyimleri ve güncel ve geçerli ihtiyaçların
gün yüzüne çıkmasına yardımcı olur (Trischler, Pervan, Kelly ve Scott, 2018). Tasarımcılar,
bilhassa öğrenciler, şu anda ne olduğunun
anlaşılmasına dayanarak gelecekte neyin
mümkün olduğunu hayal etmeyi başarabilirler (Lee, 2014).
(Hanington, 2003)

Tasarım araştırmalarında kullanıcı merkezli tasarım yaklaşımının önemi, özellikle
1990’lı yıllardan itibaren giderek artmaktadır. Bu yaklaşım dahilinde farklı tekniklerle kullanıcıların tasarım süreçlerine
katılması amaçlanmakta ve kullanıcı katkıları literatürde raporlanmaktadır (Bernabei
ve Power, 2017; Coçkun ve Şener, 2018; Wilkinson ve
De Angeli, 2014).

Birçok yazara göre ne kadar
çok yöntem hikayesi paylaşılırsa, tasarım
süreçleri için yeni ve daha etkili alternatif fikirlerin üretilmesi o kadar mümkün
olacaktır (Hendriks, Slegers ve Duysburgh, 2015;
Lee, 2014; Lee ve diğerleri, 2018). Bu çalışmada,
kullanıcı merkezli araştırmaların kullanılması ile şekillenen özgün tasarım konsepti
geliştirme süreci, tasarım eğitimi üzerinden
örnek bir vaka kullanılarak incelenmiştir.
Zira güncel olarak geçerli yöntemlerin
endüstri ürünleri tasarımı eğitiminde kullanılması ve çıktıklarının tasarım eğitiminin
gelişimi adına tartışmaya açılması büyük
önem taşımaktadır. Tasarım stüdyo dersleri1 geniş düşünce üretimine ve öğrencilerin
yaparak keşfetmelerine olanak sağlamakla
beraber (Schön, 1988), zaman zaman, rasyonel ve sistemli düşünme ile bütünleşik
olmadığı için eleştirilmektedir (Green ve
Bonollo, 2002; Lawson, 2005, s. 6; Wang, 2010).
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Genellikle de bu eleştirilerde, öğrencilerin
çoğunlukla yeterli bilişsel analiz ve sentez
olmaksızın sığ biçimde forma odaklanmaları üzerinde durulmaktadır (Green ve Bonollo,
2003). Bu nedenle proje sürecinin, tasarım
araştırmaları ve bilgi yönetimi ile desteklenerek öğrenciyi daha yapısal bir ilerlemeye
yönlendirebilecek yöntemlerin kullanılması önemlidir.
Yukarıda açıklanan görüş doğrultusunda,
tasarım öğrencileri ile birlikte yürütülen
proje için kullanıcının merkezli tasarım süreci planlanmış ve uygulanmıştır. Kullanım
senaryosu oluşturulması, literatür taraması,
mülakatlar ve gözlemlerin uygulandığı
araştırmalar sayesinde konu hakkında
doyurucu durum analizlerinin yapılması ve
özgün sentezlere ulaşılması sağlanmıştır.
Böylelikle öğrenciler, sezgisel yaklaşımların ve İnternet taramasının ötesine geçerek,
insanların bütüncül deneyimleri hakkında
bilgiye ulaşmış ve bu bilginin yorumlanması neticesinde özgün oyuncak konsepti
geliştirmiştir.
Bu çalışmada, yukarıda anlatılan konsept
geliştirme süreci başarı ve başarısızlıkları
ile belgelenmekte ve kullanıcı katılımının ve kullanıcı merkezli yaklaşımın
geliştirilebilmesi için bir vaka çalışması
olarak sunulmaktadır. Vaka çalışması
olarak “okul öncesi çocuklar için oyuncak
tasarımı” projesi incelenmektedir. Makale
konsept geliştirme ve ardından kullanıcı
merkezli tasarım anlayışını irdeleyen literatür özeti ile bağlayacaktır. Daha sonra,
vaka çalışması olarak sunulan projenin
tasarım süreci tanıtılacak ve sırasıyla, proje
konusun verilmesi, kullanım senaryosu ve
oyuncak tasarımı için literatür taraması,
mülakatlar ve gözlemler anlatılacaktır.
Kullanıcı merkezli araştırmaların neticesinde gerçekleşen tasarım probleminin çerçevelenmesi ve geliştirilen tasarım konsepti
sunulacaktır. Proje çıktılarına sonuç ve
değerlendirme kısmında yer verilecek ve
çalışmanın sınırlılıklarına değinilerek yeni
araştırma yönlerini önerilmesi ile makale
sonlanacaktır.
Konsept Geliştirme
Tasarım bir ihtiyaç ile başlar (Dzbor, 2009,
s. 87) ve bir problem çözme ve karmaşık

1

Başta stüdyo dersi olmak üzere proje
süreçleri, çoğunlukla öğrenci-öğretmen
arasındaki karşılıklı diyalog, tartışma ve
kritik sürecine dayanmaktadır. Bu süreçteki
bilgi akışı daha çok tasarım önerilerinin
çizim ve model yapımı aracılığıyla
tartışıldığı bir ortamda gerçekleşmektedir.
Tartışmalar, öğrenciler ile tasarım
konusunda bilgili akademisyen ve deneyimli
profesyoneller arasındaki bir tür usta çırak
ilişkisi ile şekillenmektedir.

Kullanıcı Merkezli Tasarım ve Konsept Geliştirme

sorunlarla başa çıkma etkinliği olarak ele
alınır (Christiaans ve Venselaar, 2005). Tasarlama süreci, genellikle bir proje tanımının
verilmesi ile başlar. Bu tanımda çoğu zaman neyin çözüleceği belirtilmez ve konunun, tasarımcı ya da proje ekibi tarafından
farklı bakış açıları ile bir tasarım problemine dönüştürülmesi beklenir. Bunun için
ilk bakışta açık olan problemlerin nedenlerinin ve köklerinin araştırılarak bulunması gerekir. Başka bir deyişle, üzerinde
çalışılan tasarım konusu yeniden ve özgün
bir biçimde tarif edilmeli ve odaklanılacak
alt problemler belirlenmelidir (Dzbor, 2009,
s. 86). Zira tasarım problemlerini yeni bir
biçimde çerçevelendirmek (framing), yaratıcı
ve denenmemiş bir bakış açısı ile ele
almak, tasarım düşüncesinin kilit becerilerinden biri olarak kabul edilir (Dorst ve Cross,
2001; Paton ve Dorst, 2011).
Tasarım problemini çerçevelendirmek
hem özgün bakış açısını betimlemek
hem de başa çıkılması gereken sorunları
netleştirmek için gereklidir. Archer (1984,
s. 66-67), bir hedef-arama etkinliği olarak
tanımladığı tasarımda öncelikle hedeflerin
belirlemesine odaklanılması gerektiğini
ifade eder. Muratovski de (2016, s. 2) tasarım
sürecinin her zaman “Çözümünü bulmak
istediğimiz nedir?” (what is it that we want
to resolve?) sorusu ile başladığını belirtir.
Özetle, tasarım sürecinin ilk evresinde
yaratıcı çözümlere geçmeden, problemlere
odaklanılmalıdır.
Bu evrede, yani tasarımla ilgili problemleri belirlemek için, tasarımcının öznel
bilgi ve deneyimleri yeterleri olmayabilir.
Çoğu durumlarda, verilen konu için açıkça
görünen sorunların ötesine geçilerek, arka
planın keşfedilmesi gerekir. Bu nedenle tasarım sürecinin akılcı gerekçelerin
oluşturulduğu analitik evre ile başlanması
önerilir (Dorst ve Cross, 2001). Bu aşamada
ergonomimden teknolojiye, pazarlamadan
işletmeye kadar pek çok farklı bağlamda
beklenti ve sınırlılıklar anlaşılmalıdır. Durum analizine yarayacak tasarım araştırmaları bu açıdan büyük önem taşımaktadır.
Özellikle sosyal bilimler alanından araştırmalar, tasarımcının kullanıcılar ile empati
geliştirmesini ve kullanıcıların değerleri

ile ilgili farkındalığının artmasını sağlar
Kullanıcı ve kullanım bağlamını anlamak birçok yeni sorun ve tasarım
fırsatının keşfedilmesine yardımcı olur.
Kullanıcının merkezde olduğu ve tasarım
araştırmalarına katıldığı çalışmalarda,
tasarımcı, bir ürün formu oluşturmanın
ötesinde daha geniş sosyal, kültürel veya
çevresel etkileri dikkate alarak konsept
geliştirir (Muratovski, 2016, s. 2). Kullanıcı
deneyimlerini ortaya çıkan veriler, akılcı
tartışmaların başlatılmasına olanak sağlar
ve tasarımcıyı, yaratıcı üretkenlik için doğru çıkış noktasına taşır. Söz konusu konsept geliştirme sürecine geçmeden önce,
kullanıcı merkezli tasarım ve özellikle bu
bağlamda kullanılan araştırma yöntemlerine değinmek yerinde olacaktır.

(Bayazıt, 2009).

Kullanıcı Merkezli Tasarım
1992 yılında yayınlanan yazısında Elizabeth Sanders (1992), pazara çıkan yeni
ürünlerin yüzde seksenin kısa bir süre
içinde beklentileri karşılamamaya başladığını ve bu başarısızlığın, tüketici istek ve
ihtiyaçlarını anlamadan, hatalı varsayımlar
ile tasarım yapılmasından kaynaklandığını dile getirir. O gün için, geleneksel
kabul edilen pazarlama araştırmalarının
yetersizliğine dikkat çeken Sanders (1992),
deneyimlere dayanan iç görüyü (insight) ve
anlayışı kavrayabilmek için kullanıcıların
tasarım sürecine katılması gerektiğinin
altını çizer. O yıldan bugüne kadar, tasarım
alanında, hâkim yaklaşımın kullanıcı merkezli tasarım olduğunu söylemek yanlış
olmaz.
Kullanıcı merkezli tasarım yaklaşımı
temelde kullanıcıların, yaratıcı ve üretim süreçlerine dahil edilmesidir. Ancak
literatür incelendiğinde, kullanıcı(lar)
ın sürece dahil edilme biçimlerine bağlı
olarak farklı terminolojiler kullanılmaktadır (Steen ve diğerleri, 2007). Bunların başında
ve kullanıcı merkezli tasarımın öncüsü
olarak kabul edilen “katılımcı tasarım”
(participatory design) yaklaşımı gelir. Kökleri
1970’lere dayanan ve İskandinavya’da
denen uygulamalarda, başta işçiler olmak
üzere çalışanlara, kullandıkları sistem
ve ürünlerin tasarımı ile ilgili daha fazla
inisiyatif ve yetki verilmiştir (Björgvinsson,
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Ehn, ve Hillgren, 2010; Spinuzzi, 2004).

Katılımcı
tasarım anlayışı ile, işçilerin kendi kullandıkları ürünlerin ve sistemlerin tasarımlarında söz sahibi olmaları ve bu demokratik
katılımı sayesinde üretimdeki eşitsizliklerin azaltılması hedeflenmiştir. Üretimdeki
aktörlerden hemen sonra, son kullanıcıların
tasarım sürecine aktif katılması gerçekleşmiştir. Özellikle “öncü-kullanıcıların”
(lead-user), yani yeniliklere ilk önce adapte
olan tüketicilerin deneyimleri yaratıcı ve
inovasyon etkinlikleri için kullanılmaya
başlanmıştır (Von Hipple, 1986). Katılımcı
tasarımdan farklı olarak burada, sürekli
yenilik gerektiren ticari rekabette başarılı
olabilmek ve yeni tasarımlarda başarısızlık
risklerini azaltmak amaçlanmıştır (Green
ve Hölttä-Otto, 2014). Son yıllarda literatüre
eklenen bir diğer terminoloji de “birlikte
yaratım” (co-production) ya da “birlikte-tasarım” (co-design) yaklaşımıdır. Burada
kullanıcı(lar), tasarım ekibine katılarak
ortaklaşa fikirler geliştirme, kavramlarla
oynama, eskiz yapma ve değerlendirme ve
hatta maketler ve prototipleme aşamalarında tasarıma müdahalede bulunabilirler
(Prahalad ve Ramaswamy, 2004; Sanders, 2002).
Böylelikle son kullanıcın bilgisinden,
hayata dair gerçek deneyimlerinden ve
özellikle yeni ürün geliştirmek için gerekli
yaratıcı yeteneğinden faydalanılır (Dell’Era
ve Landoni, 2014).
Yukarıda çeşitli özelleşmiş biçimleri ile
açıklanan uygulamaların ortak noktası,
kullanıcı için tasarım yerine kullanıcı ile
tasarım anlayışının benimsenmesidir. Bu
anlayış, ürünün kullanım anı ve kullanıcısı
ile mekanik ilişkisinin ötesine geçer ve
tasarım perspektifinin genişlemesini sağlar.
Veryzer ve Mozota’ya (2005) göre kullanıcı merkezli araştırmalar olası pek çok
farklı tasarım yönünün keşfi için elverişlidir. Ayrıca tasarım fikrinin ve formunun
oluşturulmasında, kullanıcın ihtiyaçlarının
yanı sıra değerlerini, bağlamı ce çevreyi de
hesaba katmaya teşvik eder. Bireyi ve çevresini odağa alan tasarım anlayışıyla, fikir
üretmeye katılan tüm aktörler, hedeflenen
kullanıcıya dönük ortak bir amaca katkı
sağlar (Veryzer ve Mozota, 2005). Aksi durum,
yani kullanıcılarla veya kullanıcı gruplarıy-
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la etkileşime girilmemesi, potansiyel olarak
birçok tasarım fırsatının kaçmasına neden
olacaktır (Wilkinson ve De Angeli, 2014). Burada
sadece son kullanıcının değil, ürünü satın
alan, satın alma kararında etkisi olan ya da
kullanıma dahil olan tüm paydaşların tasarım etkinliğine katılması söz konusundur.
Böylelikle ürün tasarımına katkı sağlayabilecek empati yeteneği gelişir ve farklı bakış
açıları ile şekillenen çeşitli deneyimler,
ürün tasarımına ilişkin problemlerin ya da
fırsatların keşfinin önünü açar.
Ticari ve pazarlama perspektifinden
bakıldığında, tasarım sürecinin kullanıcılar etrafında şekillenmesi, nihai ürünün
uygulanabilirliğini, kabulünü ve benimsenmesini kolaylaştıracaktır (Wilkinson ve
De Angeli, 2014). Bunun da ötesinde, güncel
literatürde sıkça sözü edilen döngüsel
ekonomi (circular economy) için de fayda
sağlayacaktır. Üretilen ürünlerin kullanım
ömrünü uzatarak, kaynaklardan maksimim
faydayı sağlamayı amaçlayan döngüsel
ekonomide (Lofthouse ve Prendeville, 2018)
üretim kadar tüketim süreçleri de hesaba
katılmalıdır; malzeme, enerji kaynakları ve
atıkların yönetilmesi kadar sürdürülebilir
tüketim davranışlarının benimsenmesi
de önemlidir (Wastling, Charnley ve Moreno,
2018). Bu nedenle döngüsel iş modelinde,
inovasyon için kompleks tüketim olgusunu anlamaya ve çözümlemeye yarayan
kullanıcı merkezli çalışmalar tercih edilir.
Kullanıcı araştırmaları, insanların normları,
davranışları, tutumları ve sosyal yaşamlarının bağlamlarını göz önünde bulundurarak
ürün ve hizmetlerin tasarımı hakkında bilgi
sağlar (Lofthouse ve Prendeville, 2018). Sosyal
psikoloji ve davranış bilimlerinden adapte
edilen araştırmalar, tasarımcıların, sürdürülebilirliği veya sürdürülebilir olmayan
davranışlardan kaçınmayı teşvik eden
çözümler üretmesine yardımcı olur (Daae
ve Boks, 2015). Ayrıca tasarım üzerinde yetki
ve etki sahibi olan kullanıcı ile son ürün
arasında derin bir bağ kurulacağı ve ürüne
atfedilecek değerin artması sayesinde ürünün yaşam süresinin uzayacağı öngörülür
(Bernabei ve Power, 2017).
Özetle kullanıcı merkezli tasarım yaklaşımı, tüketicilerin ve toplumun beklenti
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Tablo: 1
Kullanıcı Merkezli Konsept Belirleme Süreci.

başından kalkıp ve kendi öznel dünyasından çıkarak bakış açıcını genişletebilirler.
Özellikle saha araştırmaları sayesinde tasarımcı, literatür ve İnternet kaynaklarının
ötesine geçerek, ürün ve kullanıcı ilişkisini,
bağlamında gözlemler ve öznel deneyimleri keşfeder. Bu keşif yeni ürün ve konsept
geliştirmenin kilit adımı olan eleştirel analiz yeteneğini artırır. Başka bir deyişle, bir
sonraki ürünün nasıl olacağı belirlenirken,
kullanıcı araştırmaları, mevcut durumunun
anlaşılmasına, giderilememiş ihtiyaçların
saptanmasına ve tasarım fırsatlarının belirginleşmesine yardımcı olur. Sonuç olarak
aşılması gereken en büyük zorluklardan
biri olan yeni düşünce üretiminin önünü
açılarak problem belirleme kendiliğinden
gerçekleşmiş olur.

ve ihtiyaçları ile uyumlu fikir ve ürün
geliştirmede etkili kabul edilir. Bu bağlamda araştırma ve farklı tekniklerle kullanıcı
deneyimleri ve beklentileri hakkında bilgi
edinilmesi daha da önem kazanmıştır. Tasarımcılar, antropoloji, psikoloji ve iletişim
gibi daha köklü disiplinlerden kullanılan
insan araştırmaları yöntemlerini devşirmiş
ve süreçlere adapte etmiştir (Hanington, 2003).
Kullanıcılar hakkında geçerli ve güvenilir
bilgi elde etmek için, sosyal bilimlerde
geçerli, anket, mülakat, gözlem ve hatta
deney gibi veri toplama teknikleri tasarım
alanında hızla benimsenmiştir. Bunların
yanı sıra alana özgü kullanıcıların düş
gücünden faydalanılan yeni yöntemler de
geliştirilmiştir (Coçkun ve Şener, 2018).
Wilkinson ve De Angeli (2014) kullanıcıların “istek ve ihtiyaçlarını”, “istemediklerini
ve beğenmediklerini”, “kişisel görüşlerini”
ve “davranış tercihlerini” açığa çıkartmak
için üç temel veri toplama tekniği kullanılmasını önerir: 1) Kullanıcının ürün
beklentileri hakkında anket, 2) bilişsel
duruma ve ‘gelecekteki ürün kullanımı’
tartışmasını da içeren günlük görevlere
odaklanan yarı yapılandırılmış görüşme
ve 3) sesli konuşmayı da içeren kontrollü
gözlem. Bu araştırmalar sayesinde mevcut
ürünlerin kullanımlarının ve performanslarının kapsamlı değerlendirilmesine yarayan
zengin içerik elde etmek mümkün olacaktır. Sanders (1992) ise farklı tip, “gözlemlenebilen”, “aşikâr”, “örtük” ve “ikincil”
ihtiyaçları anlamak ve açığa çıkartmak için
gözlem, sınıflandırma, karşılıklı konuşma,
betimleme ve katılma gibi birden çok yöntemin kesiştiği özgün modellerin kullanılmasını önerir. Zira her vakada, kendine ait
cevaplanması gereken soru ve sorunlarla
şekillenecek yeni araştırma tasarımlarına
ihtiyaç duyulur.
Kullanıcı araştırmaları sayesinde tasarımcılar, kullanıcıların dünyayı nasıl algıladığını ve deneyimlediğini kavramaya başlar.
Tasarımcı _özellikle öğrenciler_ masa

Tasarım Süreci
Yukarıda betimlenen yaklaşım doğrultusunda, oyuncak tasarımı projesinde Tablo
1’de gösterilen model esas alınmıştır. Kullanıcı merkezli araştırmalarının sürecine
dahil edildiği tasarım sürecinde, esas olarak, tasarım öğrencilerinin söz konusu ürün
için form çözümleri üretmeye başlamadan
önce yeterli düzeyde analiz yapmaları
amaçlanmıştır.
Süreç projenin verilmesinden sonra öncelikle “oyuncak” için genel bir kullanım
senaryosu oluşturarak ürün ve kullanımı
hakkında öngörüler geliştirilmesi ile başlamıştır. Daha sonra, bu öngörülere bağlı
olarak araştırma soruları şekillenmiştir.
Oluşturulan sorulara hem literatür taraması ile mevcut bilgi birikimine dayanarak
hem de yapılan mülakat ve gözlemler ile
cevaplar aranmış ve bulgular sentezlenerek
tasarım probleminin çerçevesi oluşturulmuştur. Son olarak, problem çerçevesinde
yer alan temalar işlenerek oyuncak konsepti belirlenmiştir.
Vaka Çalışması
Çalışmada, okul öncesi çocuklar için
oyuncak projesi, kullanıcı merkezli tasarım

Kullanıcı Merkezli Araştırma
Veri Toplama
Proje konusun verilmesi

Kullanım Senaryosu

Literatür taraması

Araç 1:

Araç 2:

Verilerin deşifresi:
Tasarım probleminin çerçevelenmesi

Konsept
Belirleme
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uygulamalarına bir örnek olay olarak
incelenmektedir. Bir yöntem olarak vaka
çalışmasının tercih edilmesinin nedeni
belirli bir bağlam içinde önerilen tasarım
sürecinin nasıl çalıştığına bakmaktadır.
Burada uygulanan çok aşamalı ve karmaşık
bir dizi çalışma çıktılar üzerinden açıklanmaya çalışılacaktır.
Proje Konusunun Verilmesi
Yukarıda açıklanan plan çerçevesinde,
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencileri ile “Tasarımda Araştırma ve Ürün
Geliştirme” dersi kapsamında “okul öncesi
çocuklar için oyuncak tasarımı” projesi
yürütülmüştür. Proje konusuna karar verilirken öğrenme çıktıları ve dersin hedefleri
başta olmak üzere “zevk alma ve keşif
süreci”, “problem zorluğu” ve “gerçeklik” kriterleri dikkate alınmıştır (Gommer ve
Rijkeboer, 2010). Bu dersi alan öğrencilerinin,
söz konusu projeyi yaparken öğrenmeleri
(learning-by-doing) ve tasarım becerilerinin bir
parçası olan konsept geliştirmede kullanıcı
merkezli araştırma yöntemlerini tanımaları
ve kullanmaları amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, tasarım alanında geçerli veri toplama
tekniklerinin kullanılmasına elverişli bir
başlık seçilmeye çalışılmıştır.
Odaklanmamış, genel başlık olan “okul
öncesi çocuklar için oyuncak tasarımı”
proje konusu altında tasarım sürecine yön
verecek, araştırmaya değer, birçok farklı
boyutu öğrencilerin kendilerinin keşfetmesi
beklenmiştir.2 Tasarım ekibi, kendi özgün
tasarım problemini belirlemek amacı ile
ilgilerini en çok çeken ve keşfetmekten en
çok zevk duyacakları konulara yönelmiştir.
Böylelikle ekip halinde çalışan tasarım öğrencilerinin motivasyonunun, projenin geliştirme ve sonlandırma süreçlerinde yüksek
kalması hedeflenmiştir. Konunun öğrenciler
için ne endişe yaratacak seviyede zor ne de
müstakbel sonuçları hemen kestirebilecek
kadar kolay olmamasına özen gösterilmiştir
(Gommer ve Rijkeboer, 2010). Konu öğrencilerin
gerçekçi çözümler üretebilmeleri ve prototip üretimini gerçekleştirebilmeleri için
okul öncesi dönem, yani 4-6 yaş grubu ile
sınırlandırılmış ve bu sınırlar hem araştırma hem de hedef ürün ile ilgili beklentileri
sağlamada fayda getirmiştir.
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Kullanım Senaryosu
Analitik evrede ilk olarak, hakkında veri
toplanacak araştırma sorularını belirlemek
için ürünün kullanım senaryosu hazırlanmış ve bir ürün olarak oyuncak analiz
edilmiştir. Zira ürünün kullanım senaryosunu oluşturmak tasarım problemlerini
belirlemek için işlevsel bir araç olarak
kullanılmaktadır. Özellikle kullanıcı odaklı
tasarım anlayışında kullanıcı ile empati
geliştirebilmek ve kullanım bağlamını
anlamakta ürün senaryosu hazırlanmasının
faydaları bilinmektedir (Van der Lelie, 2006).
Senaryoda belirginleşen ürün-kullanıcı ve
ürün-çevre ilişkisine ilişkin sorunların her
biri, çözülmeyi bekleyen tasarım problemleri olarak düşünülmektedir. Bu projede
de konsepti belirleyecek problemlerinin
keşfi için okul öncesi çocuklar için bir
oyuncağın kullanım senaryosu hazırlamış
ve buradan hareketle araştırma soruları
oluşturularak uygun veri toplama araçları
tayin edilmiştir.
Tasarım ekibi tarafından bir ürün olarak
“oyuncak” için oluşturulan senaryoda, ürünün yaşam döngüsünde yer alan, üretimden
kullanıma ve kullanım sonrasına kadar
tüm aşamalar sıralanmıştır. Her aşama için
tasarım kriterleri ve buna bağlı problemler
listelenmiştir. Ancak araştırmanın sınırlılıklarından dolayı pazarlama ile ilgi saptanan
problemler (üretim maliyeti, fiyatlama, rekabet
vb.) kapsam dışında bırakılmıştır. Üretici
ve satıcıların ürün senaryosundan çıkartılmasıyla, tasarım üzerinde beklentileri
bulunabilecek kullanıcı ya da paydaşlar
“çocuklar”, “ebeveynler” ve “çocuk eğitimi
ve gelişimi konusunda uzmanlar” olarak
belirginleşmiştir. Bu paydaşların ihtiyaçları
ve beklentileri doğrultusunda oluşan listede
yer alan kavramlar (tasarım kriterleri ve problemler) daha sonra gruplandırılmış ve sonuç
olarak dört araştırma soru oluşmuştur.
Bunlardan ilki ergonomik kriterlerin belirlenmesi ile ilgilidir. Öğrencilerin bu yaş
grubu çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyal
gelişim düzeylerini kavrayabilmeleri için
Araştırma Sorusu 1: Okul öncesi çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişim
düzeyleri nedir?
sorusuna yanıt aranmıştır.

2 Problem temelli öğrenmede (Problembased Learning), öğrencilere bir problem
verilir ve öğrencilerin araştırma yürüterek
ve belirli ilkeleri kullanarak problemi
çözmeleri ve tatmin edici sonuca ulaşmaları
beklenir. Ancak proje temelli öğrenmede
(Project-based Learning) öğrenciler
öncelikle problemi kendileri bulmalı ya da
oluşturulmalıdır (Green ve Bonollo, 2003).
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İkinci olarak oyuncağın satın alma kararında söz sahibi olan ebeveynleri anlayabilmek ve beklentilerini ortaya çıkartabilmek
için
Araştırma Sorusu 2: Ebeveynlerin oyuncak
tercihlerini etkileyen faktörler nelerdir?
sorusu araştırılmaya değer görülmüştür.
Bununla birlikte çocuk gelişimi konusunda
uzman kişilerinin önerilerinin de değerlendirilmesi gerektiği düşünülerek
Araştırma Sorusu 3: Çocukların gelişimi
için faydalı olabileceği düşünülen oyun ve
oyuncak özellikleri nelerdir?
sorusu araştırmaya katılmıştır.
Son olarak, bu yaş grubundaki çocukların motivasyon ve tercihlerini anlamak
amacıyla
Araştırma Sorusu 4: Okul öncesi yaştaki
çocukların yoğun ilgi gösterdikleri oyun ve
oyuncaklar nelerdir?
Sorusuna yanıt aranmasına karar verilmiştir.
Oyuncak Tasarımı için Literatür
Taraması, Mülakatlar ve Gözlemler
Çalışmada, belirlenen sorulara yanıt bulabilmek için literatür taraması ve niteliksel
yöntemlerin kullanıldığı araştırma tasarımı
kullanılmıştır. Birinci araştırılacak olan
“okul öncesi çocukların fiziksel, bilişsel ve
sosyal gelişim düzeyleri nedir?” sorusuna
literatürde bulunan mevcut bilgiler ışığında
yanıt aranmıştır. İkinci ve üçüncü sorular
için ise mülakat tekniği kullanılarak veri
toplanmıştır. “Ebeveynlerin oyuncak tercihlerini etkileyen faktörleri” anlayabilmek
için ebeveynler ile ve “çocukların gelişimi
için faydalı olabileceği düşünülen oyun ve
oyuncak özelliklerini” kavrayabilmek için
okul öncesi çocukların eğitimi konusunda
uzman kişilerle derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Son olarak “Okul öncesi
yaştaki çocukların yoğun ilgi gösterdikleri
oyun ve oyuncaklar nelerdir?” sorusuna
yanıt bulabilmek için ise gözlem yoluyla
veri toplanmıştır. Aşağıda kullanılan veri
toplama teknikleri detaylı biçimde açıklanmaktadır.
İlk soruya yanıt vermek amacıyla literatürde bulunan mevcut bilgiler analiz edilmiş

ve oyuncak tasarımının ana unsurları ve
ölçütleri açığa çıkartılmıştır. Bu amaçla
farklı disiplinlerdeki akademik çalışmalardan faydalanılmıştır. Öğrencilerin
ilgi alanlarına göre oluşturulan gruplar
ile yürütülen araştırmada, okul öncesi
çocukların zihinsel, fiziksel, duygusal ve
kültürel gelişimleri hakkında bilgi toplanmış ve oyuncak ve oyunun bu gelişime
etkileri raporlamıştır. Ayrıca oyuncak
hakkında tarihsel ve teknolojik gelişmeler
de bu kapsamda incelenmiştir. Bu çalışma
ile öğrenciler, Google Scholar ve EBSCO
gibi veri tabanlarını taramayı öğrenmişler
ve kütüphaneden edindikleri kitaplara ek
olarak akademik makalelerden de faydalanmışlardır. Söz konusu yoğun araştırma,
daha önceden çoğunlukla kullandıkları
İnternet kaynaklarının ötesinde bir bilgi
birikiminin keşfedilmesine yaramıştır.
Nitel araştırma kapsamında alan araştırmaları planlanmıştır. Böylelikle öğrenciler
fiilen olayların içine girme ve paydaşlarla empati geliştirme olanağı bulmuştur.
Derinlemesine mülakatlar, çalışmanın nitel
araştırmasının bir parçası olarak kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme
tekniği ile, okul öncesi çocukların gelişimi
konusunda uzman kişilerin ve çocukların
ebeveynlerinin, konu hakkında anlam
yaratmaları, yorum yapmaları ve deneyimlerini paylaşmaları sağlanmıştır. Böylelikle, konuya tasarımcı olarak bir yaklaşım
geliştirmeden önce çeşitli bakış açılarından
faydalanılmıştır. Elde edilen zengin ve ayrıntılı bilgiler sayesinde öğrenciler oyun ve
oyuncağı pek çok farklı yönü ile kavramış
ve buradan hareketle ürün ile ilgili sorunlar
ve beklentileri açığa çıkarmayı başarmıştır.
Öğrenciler yarı yapılandırılmış görüşmelerde veri toplamayı yüz yüze gerçekleştirmiştir. Bu görüşmelerde, ebeveyn ve uzmanlardan, sorulan bir dizi açık uçlu soruyu, kendi
görüşleri doğrultusunda samimi ve dürüst
olarak cevaplandırmaları istenmiştir. Araştırmaya 10 ebeveyn ve 4 eğitim uzmanı
gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri
kaydı hem kalem ve kâğıt ile not alınarak
hem de ses kaydı ile gerçekleştirilmiştir.
Daha sonra bu kayıtlar deşifre edilerek
toplu halde değerlendirilmiştir. Netice de
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katılımcılardan elde edilen özgün bilgiler,
tasarım ekibi tarafından tasarım probleminin çerçevesini belirlemek için ve gerekli
temaların oluşturulmasında kullanılmıştır.
Gözlem, çalışmanın ikinci nitel veri
toplama tekniği olarak kullanılmış ve
araştırmada 4-6 yaş çocukların oyuncaklar
ile ilişkisi ve etkileşimi gözlemlenmiştir;
çocukların oyun ortam ve koşullarında
çevreleri, oyuncaklara, mekanla ve diğer
çocuklarla ilişkileri sırasında tutum ve
davranışları not edilmiştir. Bu çalışmayı
öğrenciler, araştırmaya katılmaya gönüllü
olan anaokullarında, ebeveynlerinin yazılı
rıza ve onayı alındıktan sonra gerçekleştirmiştir. İmzalan formlarda etik kriterlerin
gözetileceği, kimlik bilgilerinin sorulmayacağı, verilerin sadece kalem ve kâğıt ile
kaydedileceği, araştırmadan istenen her
an ayrıla bilineceği ve verilerin sadece
bilimsel amaçlar ile kullanılacağı taahhüt
edilmiştir. Ayrıca veri toplama işlemlerinden önce anaokulu çocuklarına gözlemciler
tanıtılmış ve neden orada bulundukları
hakkında anlaşılır bir biçimde bilgi verilmiştir. Tasarım öğrencileri bu çalışmada,
araştırmacıların uyması gereken etik
kurallar ile ilgili de deneyim kazanmıştır.
Ayrıca araştırma konusu kırılgan gruplar
olduğunda uyulması gereken kurallar ve
dikkate alınması gereken toplumsal değerler hakkında da farkındalık kazanmıştır.
İki kişilik 4 ayrı gözlem grubu tarafından
gerçekleştirilen inceleme sırasında pasif
gözlem tekniği kullanılmış, çocuklarının
dikkat, konsantrasyon ve tepkilerini etkileyebilecek etkileşimlerden uzak durulmuştur. Araştırmada veri kaydı sadece kalem
ve kâğıt ile not alınarak sağlanmış, başka
hiçbir araç kullanılmamış, ses veya görüntü kaydı yapılmamıştır. Çocuklar grup/sınıf
olarak oyun etkinliği sırasında ve anaokulundan iki öğretmenin eşliğinde gözlemlenmiştir. Gözlem sırasında öğrencilerin
kaydettiği bulgular, okul öncesi çocukların
bilişsel, fiziksel ve sosyal becerileri ile birlikte oyun ve oyuncak tercihlerinin anlaşılmasına ilişkin önemli bilgiler sağlamıştır.
Tasarım Probleminin Çerçevelenmesi
Yapılan sistemli analizlerden sonra sentez
ve özgün bakış açısının geliştirilmesi ile
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önce tasarım problemi çerçevelenmiş
ve buna bağlı olarak oyuncak konsepti
belirlenmiştir. Literatürde bulunan mevcut
bilgiler ve nitel araştırma bulgularının deşifre edilmesiyle oyuncak tasarımı hakkında sıkça odaklanılan konular listelemiştir.
Oyuncak tasarımı için tasarım problemlerini işaret eden bu konular “bireysel” ve
“toplumsal” olmak üzere iki boyutta ele
alınmıştır. Bu sınıflandırmanın yön verdiği
tasarım kararları ile proje konsepti geliştirilmiştir.
Bireysel tema, öğrencilerin literatür taramasında rastlayıp projelerinde kullanmaya
karar verdikleri Beaty’nin (2006, 258) okul
öncesi çocukların yeni bir obje ile karşılaştıklarındaki keşfi açıklamak için önerdiği
manipülasyon, ustalaşma ve anlamlandırma modeli3 üzerine inşa edilmiştir. Buna
uygun olarak sırasıyla manipülasyon evresi
için oyuncağın dikkat çekici olması ve
keşfetme isteğini uyandırması, sonrasında
ustalaşma döneminde çocuğa başarma
duygusunu yaşatması (Gray ve diğerleri., 2010,
s. 9–10) ve son olarak anlamlandırma safhasında ise çocukların sıkılmadan oynayabileceği oyunların kurgulanabilmesi ilkeleri
benimsenmiştir.
İkinci olarak oyuncak tasarımı hakkında
çocuğun toplumsallaşmasını4 dikkate alan
boyutlar belirlenmiştir. Yapılan tüm araştırmalar, oyuncağın çocuğu eğlendirme ve
oyalama gibi işlevlerinin yanında toplum
hakkında bilişini de etkilediğini göstermiştir. Dolayısıyla oyuncak tasarımında,
çocukların toplumun bir bireyi olarak
dünyayı nasıl algıladığı ve kültürel ilişkileri nasıl kurdukları dikkat alınmıştır. Bu
bağlamda “toplumsal cinsiyet” ve “toplumsal ilişkiler” olmak üzere iki başlık tasarım
problemi çerçevesine dahil edilmiştir.
Tasarım Konsepti
Bu çalışmada, tasarım problemi çerçevesi
ürün için önemli “soru(n)ları” ve konsept de bu sorulara önerilen “cevapları”
içermektedir. Birbiri ile senkron olan iki
aşamanın şekillenmesi için tasarım araştırmalarında elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Buna göre 4-6 yaş grubu çocukların
için dikkatini çekebilecek müzikli ve ışıklı
bir oyuncak tasarlanmasına karar veril-

3 Okul öncesi çocuklar yeni bir obje ile
karşılaştıklarında bu keşif için üç aşamadan
geçerler: manipülasyon, ustalaşma ve
anlamlandırma (Beaty, 2006, 258).
Manipülasyon, obje ile ilk karşılaştıklarında
çocukların tüm becerilerini kullanarak
onu incelemeleridir. Bir sonraki aşamaya
geçmeden mümkün olan tüm yöntemleri
denerler; örneğin elde evirip çevirme, ağıza
sokma, bir yerden alıp başka yere koyma,
atma, vurma gibi. Böylelikle hem obje hem
de kendi becerileri hakkında öğrenirler.
Bu keşif objeyi iyice tanıyana kadar
sürer. Tanıma ve iyice aşina olma ustalığa
dönüşür. Yeni şeyler ve yetenekler keşfetmek
çocukları heyecanlandırır. Çocuklar ustalık
döneminde etkinlikleri sıkça tekraralar ve
oyuncaklarla pratik yaparak becerilerini
geliştirirler. Oyuncakla ustalıkla başa
çıkabilen çocuklar, son olarak etkinliklere
kendi anlamlarını yüklemeye başlarlar.
Çocuk kendi anlamlandırdığı etkinlikten
gurur duyar, oyuncak oyuna dönüşür;
bloklar binalara ve tekerlekler arabalara
dönüşür (Torres, 2008, s. 478–479).
Öğrenciler kendi projelerinde ve oyuncak
tasarımı yaparken bu keşif sürecini dikkate
almaya karar vermiştir.
4 Bireyin, bir kişilik kazanarak belli bir
toplumsal çevreye uyması, toplumla
bütünleşmesi süreci.
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miştir. Ayrıca tekrarlayan algoritmalar ile
çocuğun oyuncağa kolay adapte olması
amaçlanmıştır. Son olarak oyuncağın yeni
kurgulara olanak sağlaması ile çocuğun
çabuk sıkılmasının önüne geçileceği ve
ürünün kullanım ömrünün uzayacağı öngörülmüştür.
Literatürden edinilen bilgilere göre, okul
öncesi çocuklar için tasarlanan yönergeler, çocukların ilk etkileşimlerinde ürünü
sezgisel ve akıcı biçimde kullanabilmelerine olanak vermelidir (Brucman, Bandlow ve
Forte, 2002). Okul öncesi dönemde çocuklar
yazılar ile başa çıkamadıkları için tanıdık
görüntü (renk, şekil, ikonlar vb.) ve ses destekleri barındıran özel tasarımlara ihtiyaç
duyarlar (Libby, 2008, s. 754). Projede yer alan
öğrenciler, bu yaş grubunun algılama ve
sınıflandırmaya dair özelliklerinin, ürünün
arayüz tasarımda dikkate alınması gerektiğini kavramıştır.
Bununla birlikte gerçekleştirilen gözlemlerden, bu yaş grubundaki çocukların
oyuncaklardan kolaylıkla sıkılabildiği
anlaşılmıştır. Gözlem raporlarına göre
çocukların büyük kısmı, kullanımını çabuk
kavradıkları ve özellikle kendini tekrar
eden oyuncaklarla kısa vakit geçirmektedir. Oyuncak ile yeni oyunlar geliştiremedikleri zaman bu yaş grubu çocukların ilgisi dağılmakta ve çocuklar başka bir oyuna
kolaylıkla geçebilmektedir. Gözlemciler,
başarısızlığı da çocuğun oyuncaktan vaz
geçme nedenlerinden biri olarak saptamıştır. Literatürden edinilen bilgileri destekleyen gözlem sonuçları, oyuncak tasarımında
bu dönem çocuklarının bilişsel ve fiziksel
beceri düzeylerinin dikkatlice değerlendirilmesi ve ayrıca motivasyonlarını zinde
tutacak temaların keşfedilmesi gerektiğini
göstermiştir. Bu aşamada öğrenciler, oyuncağın, çabuk öğrenilebilen ve tekrarlanan
basit etkinliklerden oluşan ancak yeni ve
farklı farklı kurgular yapmaya olanak sağlayan bir yapıda olmasına karar vermiştir.
Yarı-yapılandırılmış mülakatlarda ise genellikle çok fazla sayıda oyuncağa erişimi
olan çocukların bir oyuncaktan diğerine
hızla geçtikleri ve oyunlardan çabuk
sıkıldıkları dile getirilmiştir. Ebeveynler,
neredeyse ilk sırada, çocuklarının uzun

süre oynayabilecekleri oyuncakları tercih
ettiklerini belirtirmiştir. Uzmanlar da
bu konuda, önceliği çocuğun gelişimine
uygun ve sonrasında olabildiğince uzun
dönemde iş gören oyuncakları tavsiye
ettiklerini söylemiştir. Bu bilgiler ışığında,
tek bir yaşa hitap eden oyuncak yerine,
çocukların gelişimi ile zorluk düzeyi değişebilen ve çeşitlenebilen etkinlere olanak
sağlayan bir kurguya yönelmiştir.
Çocuklarının uzun süre ve tekrar tekrar
oynayabilecekleri oyuncak özelliklerini
belirleyebilmek için ise gözlem verilerinden yararlanılmıştır. Bu bağlamda öğrencilerin tutuğu gözlem notları, bu dönem
çocuklarının eğlenceli ve tempolu oyunlara
daha çok ilgi duyduklarını göstermiştir.
Her ne kadar çocukların motivasyonlarının
cinsiyete göre farklılaşabildiği gözlemlense de büyük çoğunluğun ışıklı ve müzikli
oyuncakları hevesle oynadıkları anlaşılmıştır. Öğrencilerin uzmanlarla yaptığı
mülakat sonuçlarında da bu etkinliklerin
zevk vermenin ötesinde çocukların fiziksel
ve bilişsel gelişimlerini olumlu etkilediği
dile getirilmiştir.
Saha araştırmaları neticesinde bu dönemde
çocukların teknoloji içeren oyuncaklara
çok meraklı olduklarıdır dikkat çekicidir.
Ancak bu eğilim özellikle ebeveynler tarafından endişe ile karşılanmaktadır. Ebeveynler, çocuklarının tablet ve telefon gibi
cihazların oyuncak yerine kullanılmasına
engel olmaya çalıştıklarını belirtmiştir. Bir
ortak görüş olarak, okul öncesi dönemde
tanışılan ve zevk alınan etkinliklerin ileride
çocukların karakter ve alışkanlıklarını
şekillendireceği düşünülmektedir. Dolayısıyla ebeveynler teknoloji bağımlılığı gibi
olumsuz sonuçlardan kaçınabilmek için
dijital içeriklere ya izin verilmediklerini ya
da ciddi sınırlar koymaya çalıştıklarını ifade etmiştir. Öte yandan uzmanlar, teknolojinin, özellikle kodlama gibi etkinliklerin,
çocukların zihinsel ve yaratıcı gelişimleri
için faydalı olduğuna inanmaktadır. Benzer
şekilde literatürde de geleceğin yaratıcı
ve üretken bireylerini yetiştirebilmek için
çocukların gelişim düzeylerine uygun
teknoloji ile erken dönemde tanışmaları
önerilmektedir (Libby, 2008, s. 790). Bu saSayı 30, Temmuz 2020
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yede, teknoloji ve bilgisayar kullanımının
kaçınılmaz olduğu günümüzde, çocukların
kendilerine güvenleri artacak ve aşina
oldukları yaklaşımla öğrenmeleri daha
eğlenceli olacaktır. Yapılan araştırmalar
bilgisayar kullanan çocukların daha az endişeli olduklarını (Todman ve Lawrenson, 1992)
ve bilgisayar ve teknolojiye karşı daha
olumlu tutum sergilediklerini göstermiştir
(Moseley, Mearns ve Tse, 2001). Öte yandan
bilgisayarla yaşanan olumsuz deneyimlerin çeşitli kaygılar oluşmasına neden
olabileceği ve ileride bilgisayar kullanma
konusunda ilgiyi azaltabileceği de savunulmaktadır (Gos, 1996). Dolayısıyla, bilgisayar
ya da teknolojiye maruz kalma süresinden
ziyade, yaşanan deneyimlerinin karakteri
ve kalitesi, çocukların ileriki tutumlarını
belirlemede daha etkilidir (Libby, 2008, s. 790).
Bu nedenle oyuncak tasarımında teknolojiden uzak durmak yerine içeriğin çocukların gelişimine uygun olarak kurgulanması
düşünülmüştür.
Oyuncağın toplumsal kültürel etkileri
dikkate alındığında ise cinsiyet rollerinden
azade bir tema ve kız ya da erkek çocuk
ayrımı gözetmeksizin “cinsiyetsiz tasarım”
anlayışı benimsenmiştir. Bununla beraber
grup halinde oynanan ancak rekabete değil
iş birliğine dayalı bir oyun kurgulanmasına
karar verilmiştir.
Yapılan araştırmalarda çocukların sosyal
gelişimlerinin çok boyutlu bir konu olduğu
ve oyun sırasındaki sosyal etkileşimlerin
iyi kavranması gerektiği kavranmıştır.
Özellikle grup halinde oynanan oyunlardaki etkileşimler çocuğun dış dünya ile
birlikte kendisini tanımasına yaramakta ve
dış dünyaya uyum sağlaması için çeşitli
deneyim alanları oluşturmaktadır. (Isenberg
ve Quisenberry, 2002). Bu deneyimler sayesinde çocuk, içinde yaşadığı dünyayı anlamlandırmaktadır. Bu dönemde şekillenen
bilişlerden biri olan toplumsal cinsiyet
rollerinin de literatürde sıkça ele alındığı görülmüştür. Okul öncesi dönemde
çocukların cinsiyetlerinin farkına varmaya
başladıkları ve kendi cinsiyetinden olan
arkadaşları ile oyun oynamayı tercih ettikleri anlaşılmaktadır. Öğrenciler, literatür
taramasının etkisiyle, toplumsal cinsiyet
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konusunu oyuncak tasarımında önemli
başlıklardan biri olarak belirlemiştir.
Yapılan araştırmalara göre cinsiyete
bağlı olarak oyun ve oyuncak tercihleri bu
dönemde değişiklik göstermeye başlamaktadır (Torres, 2008). Oyuncak pazarının ve
dolayısıyla tasarımlarının da bu tercihler
doğrultusunda şekillendiği söylenebilir.
Oyuncakçı reyonları gözlemlendiğinde kız
ve erkek oyuncakları olarak ayrıştığı rahatlıkla görülebilmektedir. 2015 yılında yapılan bir araştırmada oyuncakların %70’inin
maskülen ya da feminen nitelikler taşıdığı
ortaya konmaktadır (Blakemore ve Centers1,
2005). Buna göre feminen karakterlerde
kız oyuncakları çekicilik, beslenme (yemek
yapma vb.), ev işleri temaları içerirken ve
maskülen erkek oyuncakları şiddet, rekabet, heyecan ve biraz tehlike içermektedir.
Cinsiyete yönelik tasarlanan bu oyuncaklar, çocukların kültürel ve toplumsal
değerler hakkındaki bilişlerini etkilemekte
ve toplumsal cinsiyet rollerini yeniden
üretmektedir. Bazı oyuncaklar bu nedenle
eleştirilmektedir. Örneğin Barbi Beklerin
kız çocuklarında fiziksel görünüm hakkında yanlış değerleri ilettiği ve çocukların
özsaygısı ile ilgili gelişimlerini olumsuz
yönde etkilediği düşünülmektedir (Dittermar
ve Halliwell, 2006). Çocukların fiziksel, bilişsel, sanatsal ve diğer becerilerini geliştirme
olasılığı yüksek olan oyuncaklar eğitici
oyuncaklar olarak kategorize edilmektedir.
Bu oyuncaklar nötr veya orta derecede
erkeksi olarak değerlendirilmektedir (Blakemore ve Centers1, 2005). Araştırma sonucunda
öğrenciler, bunun nedenin erkek egemen
ilişkilerin hâkim olduğu sosyal yapıların
geçerliliğini korumasına bağlı olabileceği
sonucuna varmıştır. Bu noktada, tasarımcı
olarak, bu yapıları destekleyen nitelikte bir
anlayış mı değilse nasıl bir yaklaşım tutulması gerektiği sorgulanmıştır. Özellikle
toplumsal ve iktisadi yapının teknolojik
dönüşümlere bağlı hızla değiştiği bir çağda
konun bir de bu bağlamı ile irdelenmesi
kararlaştırılmıştır.
Saha araştırması sırasında, tasarım öğrencileri, bu yaş grubundaki çocuklarda cinsiyet
farkındalığının arttığını ve bu durumun,
çocukların tercihlerinde belirleyici rol oy-
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nadığını tespit etmiştir. Bunu destekleyen
gözlem sonuçları erkeklerin Lego ve araba
gibi oyuncakları tercih ederken, kızların
resim çizmekten ve bebek, hayvan figürleri
ile oyun kurmaktan hoşlandıklarını ortaya
koymuştur. Mülakatlarda da ebeveynlerin
bir kısmı cinsiyete dayalı oyuncaklar almaktan kaçındıklarını belirtmiştir. Uzmanlar da bu tip oyuncakların olumsuz toplumsal cinsiyet rollerinin benimsenmesine
ve yeniden üretilmesine yol açtığını ifade
etmiştir. Birçok bilim insanın eleştirisine
paralel olarak dile getirilen bu görüşler
doğrultusunda “cinsiyete dayalı olmayan”
bir oyuncak tasarlanması doğrultusunda
görüş birliğine varılmıştır.
Son olarak toplumsal ilişkiler dikkate
alınarak konsept ile ilgili kararlar verilmiştir. Zira çocuklar sosyal birer varlık olarak
gelişmekte ve oynadıkları oyunların bu
bağlamda etkisi büyük olmaktadır.
İncelenen literatürde okul öncesi dönemde
çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerinde hızla değişiklikler görüldüğü aktarılmaktadır. 4-6 yaş çocukları iletişim kurma,
paylaşma ve sıra bekleme konularında
erken yaşlara göre çok daha iyidirler ve bu
becerileri her sene daha da gelişir. Paralel
oyun (arkadaşları ile yan yana ancak ayrı oyunlar
oynamak) yerine, etkileşimli, yani birlikte
oyunlar oynamayı tercih ederler (Brown
ve Beran, 2008, s. 23). İlk kez bu dönemde
çocuklar ebeveynleri yerine arkadaşlarına
daha fazla ilgi göstermeye başlarlar. Buna
bağlı olarak, ebeveynlerin ya da ailenin
yerine, arkadaşların sosyal kabulü öncelik
kazanır (Brown ve Beran, 2008, s. 23). 5 yaşına
gelindiğinde, rekabetçi oyuna hazır olmamakla birlikte (Torres, 2008, s. 482), başkalarının bakış açılarını kavramakta zorlanırlar.
Bu bencil oldukları anlamına gelmez; sadece dünyayı başkalarının gözünden görme
becerileri henüz gelişmemiştir (Brown ve BeTablo: 2
Tasarım Konsepti.

ran, 2008, s. 22).

Takım sporları ile daha fazla
ilgi duymaya başlarlar çünkü etkileşimde
bulunmayı, güvenmeyi ve grup çabası ile
tek başına olduğundan daha fazlasının başarılabileceğini keşfetmeyi öğrenmektedirler (Torres, 2008, s. 490). Tüm bu açıklamalar
okul öncesi dönemde çocukların oyun ve
oyuncak tercihlerinde sosyal ilişkilerin büyük önem taşıdığını göstermiştir. Öğrenciler bu bilgiler ışığında çocukların başkaları
ile etkileşimde olabilecekleri ve paylaşımın
tadını çıkarabilecekleri oyun teması üzerinde durmaya karar vermiştir.
Öğrenciler yaptıkları gözlemlerde grup
oyunlarının hemen hepsinin rekabete
dayalı olduğunu fark etmiştir. Üstelik yarı-yapılandırılmış mülakatlarda yöneltilen
sondaj sorularına verilen cevaplardan, bu
yaş grubu çocukların yenme-yenilme olgusunu kavramada zorlandıkları ve bu tür
oyunların genellikle kavga ya da üzüntü ile
sonuçlandığı ortaya çıkmıştır. Bu bulgular
öğrencilerin kullanıcı ve paydaşlar ile empati geliştirmesinde faydalı olmuştur. Tasarım öğrencileri içselleştirdiği bu mesele ile
ilgili olarak, sosyal yaşamın simülasyonu
olan oyunların, birlikteliği ve dayanışmayı
desteklemesi gerektiği fikrine ulaşmıştır.
Tüm açıklanan tasarım kararları neticesinde şekillenen tasarım konsepti Tablo 2’de
görülebilir.
Takip eden aşamada tasarım öğrencilerinde
oluşan ekip, yukarıda açıklanan tasarım
konseptine uygun olarak, Resim 1’de
gösterildiği gibi, Bim Bam Bom adı verilen oyuncağı geliştirmiştir. Bu yaş grubu
çocukların büyük kısmının ışıklı ve sesli
oyuncaklara olan ilgisi dikkate alınarak
tasarım, müzik teması etrafında şekillenmiş
ve belirli bir müzik bestesinin parça parça
çalınması planlanmıştır. Oyuncak, seçilen
bir beste kartının gövdedeki sokete yerleştirilmesi ile açılmakta, katılan çocukların

Oyuncak

Tasarım Problemi

Konsept Çözüm

Bireysel Boyutlar

Manipülasyon: Dikkat çekici

Müzik-Işık

Ustalaşma: Ne zor ne çok kolay

Tekrarlayan algoritmalar (kodlar)

Toplumsal Boyutlar

Anlamlandırma: yeniden oynama

Yeni kurgulara olanak sağlayan

Toplumsal Cinsiyet

Cinsiyetsiz

Toplumsal İlişkiler

Rekabetçi olmayan/iş birliğine dayalı
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önlerindeki tuş takımından bir tanesine
basmaları ile aktif hale gelmektedir. Müzik
tasarımda hem eğitici hem eğlenceli bir
tutkal olarak düşünülmüştür.
Okuma yazma ya da nota bilgisi gerektirmeyen oyun, çocukların, önlerinde yer alan
4 tuşa, dijital ekranda çıkan grafiksel koda/
sıralamaya uygun olarak basması ile çalışmaktadır. Basit kodlama mantığı ile çalışan
dijital teknolojilerin oyuncağa entegre edilmesi hem ilgiyi arttırmakta hem de yeni
kurgulara olanak tanımaktadır. Sıralı dört
tuşa basmak, seçilen müzik bestesinin bir
parçasının çalınmasına yaramaktadır. Her
çocuğun kendi sırası geldiğinde tamamladığı görevler bütününde müzik bestesi
ortaya çıkmaktadır.
Bir ile dört çocuğun oynayabildiği oyun
kolektif bir biçimde müzik parçasını
tamamlamaya yöneliktir. Oyunda kaybeden olmadığı gibi, oluşturulan bir bütünün
parçaları olarak yardımlaşmaya ve dayanışmaya açık bir yapı öngörülmüştür.
Oyun sürecinde hatalı kodlama yapıldığında herhangi bir cezalandırma ya da
başarısızlık ifade eden sesli uyarı düşünülmemiştir. Bu durumda kod biraz daha basit
bir şekilde yeniden ekranda belirmekte ve
çocuğa başarması daha kolay yeni bir şans
sunulmaktadır. Farklı müzik ekollerinden
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yeni kartların oyuncağa entegre edilmesi
ve hatta ilerleyen yaşlarda beste yapma
aracı olarak ürünün kullanılması da öngörülmüştür. Son olarak tasarımda, kadınlık
ya da erkeklik ile ilişkilendirilebilecek renk
ve formlardan uzak durulmuş ve çocukların ortak beğenileri dikkate alınarak ürün
biçimlendirilmiştir.
Tasarım sürecinin bu aşmasında, önce fikir
eskizleri ile ürün geliştirilmiş ve ara yüz
tasarımı ile kullanım senaryosuna karar
verilmiştir. Daha sonra iki boyutlu tasarım
sırası ile, Resim 2’de görüldüğü gibi,
karton, balsa ve 3D yazıcı kullanılarak üç
boyutlu prototiplere dönüştürülmüştür. Eş
zamanlı olarak iç düzeneği çözümlenmiş
ve konseptin çalışır üç boyutlu prototipi
ortaya konmuştur.
Üç aylık proje sürecinde prototip aşamasına kadar gelinmiş ancak projenin kapsam
ve sınırlılıklarından dolayı kullanıcı analizleri yapılamamıştır. Şüphesiz oyuncağın tasarımın tamamlanması için, bir ürün olarak
tüm paydaşlar nezdinde test edilmesi ve
tasarım eksikliklerinin ve olası hataların
giderilmesi faydalı olacaktır.
Sonuç ve Değerlendirme
Bu çalışmada, tasarım eğitiminde kullanıcı
merkezli araştırmaların kullanılması ile şe-

Resim: 1
Oyuncak tasarımı.

Resim: 2
Prototip aşamaları.
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killenen özgün tasarım konsepti geliştirme
süreci bir örnek vaka olarak incelenmiştir.
Proje sürecinde öğrenciler, tasarıma özgü
teknikleri kullanmıştır. Projenin erken
safhalarında ürün ve form çözümlemesinden ziyade problemlere odaklı kalınmış ve
tasarım problemlerinin keşfi ve konunun
taze bir bakış açısı ile yeniden çerçevelendirilmesi için kullanıcı merkezli araştırma
yapmaya doyurucu bir zaman ayrılmıştır.
Sonuçta olarak kullanıcı merkezli yaklaşımın yeni yeni konseptlerin keşfi için
elverişli olduğu örneklenen bu projede de
görülmüştür.
Öğrenciler bu çalışma ile sistemli bir
tasarım sürecini takip ederek çeşitli veri
toplama tekniklerini deneyimlemiştir.
Projenin araştırma kısmında akademik
literatürün incelenmesi ile konu hakkında
sadece tasarım alanı değil psikoloji, eğitim
ve pazarlama gibi farklı disiplinlerdeki
birikmiş bilgiye ulaşılmıştır. Böylelikle,
oyun ve oyuncak konusu kapsamlı biçimde
kavranmıştır. Ayrıca öğrenciler, tasarımın
bir ürün formu yaratmanın ötesinde, ekonomik, sosyal, kültürel veya çevresel etkileri hakkında da farkındalık kazanmıştır.
Alan araştırmaları, ürünün paydaşları ile
empati kurulmasına ve tasarım öğrencilerinin olaylara bizzat dahil olarak problemlere ilişkin öznel bakış açıları geliştirmesine
katkı sağlamıştır. Son olarak baştan sonuna
kadar sistemli şekilde uygulanan tasarım
süreci ve ekip çalışması, öğrencilerin,
gerçek hayatta tasarımcıların nasıl düşündüğü ve iş ürettiği hakkına sorgulamalar
yapmasına da yaramıştır.
Projenin sonunda grup halinde oynanan,
cinsiyet eşitliği ve iş birliğine dayalı bir
oyuncak konsepti benimsenmiştir. Çocukların görme-işitme-dokuma duyularına
hitap eden, kodlama teknolojisi içeren ve
değişik sonuçlara ulaşılabilecek dinamik
içeriğe sahip bir oyuncak tasarlanmıştır.
Bu tasarımda ebeveyn ve uzmanların
beklentileri karşılanmaya çalışılmış ve
çocuklar için ise eğlendirici ve motive
edici bir ürün geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Tasarım öğrencileri, konun verilmesi ile
kullanıcı araştırmaları neticesinde erişilen
bakış açısı arasındaki farklılığı hissetmiş

ve tasarım araştırmaları ile doygunluğa
ulaşan analitik süreç sayesinde yaratıcı
çıktılar üretebilmiştir.
Son söz olarak bu çalışmanın, kullanıcı
merkezli yaklaşımın uygulanmasının,
konsept geliştirme sürecine olumlu etkisini
gösteren bir örnek sunarak literatüre katkı
sağladığı söylenebilir. Kısıtlı bir zamanda
ve sınırlı bütçeyle yürütülmüş olmasına
rağmen projede hem yöntem hem de uygulama bakımından beklenen çıktılara büyük
oranda ulaşılmıştır. Bu tür örnekler, yeni
proje başlıkları için ve farklı teknikler kullanılarak yapılacak yeni kullanıcı merkezli
çalışmalara ilham kaynağı olabilir. Ayrıca
uygulama farklı üniversitelerin, farklı sınıfları ile tekrarlanabilir. Böylelikle kullanıcı
merkezli yeni ve daha verimli tasarım
süreçleri geliştirilebilir.
Kapsam ve Sınırlılıklar
Bu çalışma, her ne kadar kullanıcı merkezli
tasarıma örnek teşkil etse de söz konusu
araştırmaların konsept geliştirmeye ya da
projenin başarısına ne derece etki ettiğini
ölçmemektedir. Proje kapsamında sınırlı
sayıda öğrenci, zaman ve bütçe içinde
hareket edilebilmiş ve kullanıcı merkezli sürecin uygulanmaması durumunda
olabilecek farklılıkları ortaya koyabilecek
bir araştırma yürütülememiştir. Bundan
sonraki çalışmalarda, benzer süreçlerde
etki ölçemeye yarayan deneylerden ya da
uzman değerlendirmelerinden yararlanılabileceği düşünülmektedir.
Bu kısımda çalışmada tasarım sürecinde
kullanılan araştırma yöntemlerinin sınırlılıklarından da söz etmek yerinde olacaktır.
Niteliksel yaklaşım ile toplumsal gerçeklikler, etkileşim içindeki süreçler ve değerler incelenir ancak bu tür araştırmalardan
objektif sonuçlar elde edilemez (Neuman,
2006, s. 20–21). Bu proje kapsamında yapılan
araştırmalarda tasarım öğrencileri tarafından, belli demografik özelliklere (örneğin
Ankara, Çankaya’da oturan) sahip kullanıcıların
kişisel deneyimleri incelenmiştir. Yöntemin getirdiği sınırlılıklardan dolayı verinin
objektifliği ve genel nüfus için geçerliliği
tartışmaya açıktır. Başka bir ortamda, başka tip kullanıcılar ile araştırmanın tekrarlanarak verilerin geçerliliği test edilebilir.
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Son olarak, kullanıcı merkezli tasarımın,
konsept geliştirmenin ötesinde birçok
aşamayı kapsadığını5 hatırlamak gerekir.
Bunlardan en önemlilerinden biri de prototipleme ve ürünün yine kullanıcı merkezli
testlerden geçerek iyileştirilmesidir. Özellikle oyuncak gibi etkileşimli tasarımlar
eğlenceli, keyifli, motive edici ve tatmin
edici kullanım oluşturmayı amaçlar ve bu
amaçlar büyük ölçüde kullanıcıların teknolojiyi kabul etmelerine, teknolojiyle ilgili
algılarına ve teknolojiye katılım düzeylerine bağlıdır. Hele söz konusu kullanıcılar
okul öncesi dönem çocuklar olunca, başarabilme ve tatmin daha da önem kazanır.
Ancak bu projenin olanakları oyuncağın
kullanılabilirlik testlerinden geçirilmesine
elvermemiştir. Dolaysıyla teorik olarak yeni bir bakış açıcı sunan konseptin
uygulamadaki başarısı test edilememiş
ve ürünün iyileştirilmesi ve geliştirilmesi
tamamlanamamıştır. Dolayısıyla vaka
çalışmasında sadece kullanıcı araştırmaları
ve konsept geliştirme süreci ele alınmıştır

•
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