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Editörden

Merhabalar,
Dergimiz tasarım+kuram 2021 yılına ait 2. sayısıyla, önceki sayılarında olduğu gibi
bu sayısında da, yoğun bir içerikle okurlarıyla buluşuyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana
Covid-19 pandemisiyle birlikte yeni bir anlam ve biçim kazanan eğitim-öğretim faaliyeti
ile beraberinde gelen sorumluluklarının yanı sıra araştırma faaliyetlerini de titizlikle
sürdüren yazarlarımızın kaleminden çıkan; mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç
mimarlık ve endüstriyel tasarım disiplinlerinden farklı bakış açısı ve ölçeklerde ele alınan
çalışmalarla hakem değerlendirmelerini başarıyla tamamlamış on dört makaleyi sizlere
sunmanın mutluluğunu yaşıyorum.
Dergimizin bu sayısı benim için de ayrıca kıymetli... 2014 yılından bu yana yayın kurulu
üyesi ve alan editörü olarak görev yapmakta olduğum tasarım+kuram dergisine mayıs
ayında editör olarak atanmış olmam üzerine; dergimizi okurlarıyla buluşturmak adına
bu uğurda ne kadar özverili, meşakkatli ve yoğun bir çalışma temposuyla emek verilmesi
gerektiğini bizzat tecrübe etmiş oldum. Bu sürece katkı sağlayan, hassas çalışmaları
ve destekleriyle baskı sürecinin pürüzsüz ilerlemesine vesile olan yayın yürütme
kurulunda görev alan, sayının gelişmesine emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma
teşekkürü bir borç bilirim. Bu sayıya bakış açılarıyla katkı sağlayan tüm yazarlarımıza
ve hakemlerimize başarılı çalışmalarından, yayına hazırlık süreci boyunca sağladıkları
destek ve katkılarından ötürü teşekkür etmek isterim.
Satırlarımın sonuna yaklaşırken sizlerle daha sık buluşabilmek adına çalışmalarımızı ve
hazırlıklarımızı sürdürdüğümüzün bilgisini de paylaşmak isterim. Dergimizin 33. sayısını
sağlıkla ve keyifle okumanızı diliyorum.
Esin SARIMAN ÖZEN
Editör

Öz
Kamusal açık mekânların kullanıcısıyla
etkileşime girerek güçlü bağlar kurabilmesi
beklenmektedir. Kentsel tasarım projeleri bu
bağın kurulmasını ve güçlenmesini
sağlayabildiği gibi, var olan bağların zarar
görmesine ve yer duygusunun yok olmasına
sebep olabilmektedir. Kamusal açık
mekânların yeni projelerle geçirdiği
dönüşümün kentlilerin yer ile kurduğu
ilişkiyi ne yönde etkilediğini anlamak için,
bu ilişkileri deşifre edecek yaklaşımların
geliştirilmesine ve uygulamalı çalışmaların
artmasına ihtiyaç vardır. Çalışma, bu
yaklaşımı “Yer Bağlılığı Teorisi”
çerçevesinde, “İzmir Deniz” projesiyle
yenilenen kıyı mekânlarından biri olan
Bostanlı Kıyısı üzerinden geliştirmeyi
amaçlamıştır. Yeni düzenleme sonrasında
kullanıcıların mekânla nasıl bir bağ
kurdukları, psikolojik süreçlerin nasıl
işlediği ve bu süreçlerde mekânın hangi
bileşenlerinin etkili olduğu sorularına yanıt
aranmıştır.
Bostanlı Kıyı Düzenlemesi kapsamında
tasarlanan “Gün Batımı Terası ve Yaya
Köprüsü” projesinin uygulandığı bölgede
alan çalışması gerçekleştirilmiş, basit
gözlem, yüz yüze görüşme yöntemi ve anket
tekniğine başvurulmuştur. Anketin
yapılandırılmasında literatürde yer bağlılığını
açıklayan ve kullanıcıları, psikolojik
süreçleri ve yerin özelliklerini dikkate alan
kuramsal model kullanılmıştır. Elde edilen
bulgulara göre kamusal açık mekânın
kullanıcı gereksinimlerini karşılayacak
çeşitlilikte eylem örüntüsüne, dolayısıyla
işlevsel değere sahip olduğu, kullanıcıların
yerle kurdukları ilişkide daha çok duygusal
sürecin etkili olduğu, hem duygusal, hem
bilişsel süreçte doğal bileşenlerin etkisinin
yapılı çevre bileşenlerinin etkisinden daha
güçlü olduğu, yerin sosyal boyutuyla da
değer taşıdığı gibi sonuçlar dikkati çekmiştir.
Ancak, yer bağlılığının bir göstergesi olan
çevresel sorumluluk davranışlarının
sergilenmiyor olması, yer bağlılığını ölçen
bazı maddelerin ortalama değerlerinin
görece düşük çıkması, anılara yönelik soruyu
az sayıda katılımcının cevaplamış olması ve
cevapların yarıya yakınının düzenleme
öncesine ait olması, alanda yer bağlılığının
henüz gelişme sürecinde olduğunu
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kamusal açık mekân, yer
bağlılığı, kentsel tasarım.
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Extended Abstract
Public spaces, where urban consciousness and collective memory is constructed, are expected to interact and tie strongly with
their users. Urban design projects can create and strengthen this bond or damage existing ties and destroy sense of place. It is
necessary to develop an approach to understand how urban design projects affect the relationship between citizens and public
spaces. In this study, this approach is developed within the framework of “Place Attachment Theory”, on Bostanlı coast which
has a sense of place and has been transformed with “İzmir Deniz” project. The physical environment was regenerated and
also the relationship between public space and its users has been reestablished with this urban design project. It was sought to
answer the questions of how users connect to space after the renewal, how psychological processes work and which features of
space are effective in these processes. The field research was conducted to decipher these processes and measure the placeattachment by collecting data on behavioral, emotional and cognitive levels.
The field research was conducted in “Bostanlı Footbridge & Sunset Lounge” which is the first project applied within the scope
of “İzmir Deniz” project and opened to use in 2016. Simple observation and on site interview (structured) methods were used.
The simple observation was made on the weekends at three different times in May 2019. The action patterns in the field were
discovered by the mapping of evidences which were documented by photographs and video recordings. According to findings
of simple observation, the area is used by different age groups, but the majority of users are young people. It is used more in
the afternoons and evenings. The footbridge, wooden platforms, trees that create shade and urban furnitures are defined as
reference points for place-making practices. Active (cycling, skating, football etc.) and passive actions (picnic, napping,
sunbathing, reading, watching, taking photos, smoking hookah) take place simultaneously. Although it has been a short time
since the area was opened for use, it has not been well preserved by its users. The wood cover has been damaged and graffiti
has been drawn on the surfaces of both the footbridge and the Sunset Terrace.
On site interview (structured) was applied in the beginning of June 2019, on weekdays (Monday) and on the weekend, by faceto-face interviews with 38 people (purposive sampling) at different points of the study area to sample variety of uses and user
groups. The questionnaire was structured based on Scannell and Gifford’s (2010) tripartite organizing framework (personprocess-place). The first part of the questionnaire refers to “person” dimension and consists of closed-ended questions about
the demographic characteristics of users. The second part is related to “behavior” level in the “process” dimension. The third
part is a 5-point Likert scale includes items at “affect” (emotional relationships) and “cognition” level in the “process”
dimension. In the fourth part, open-ended questions were asked about “memories” and “meaning” at “cognition” level in the
“process” dimension. In the fifth part linked to “place” dimension, the expressions regarding to physical and social
components of urban space are ranged on a 5-point Likert scale. In the last part, questions are added to compare the
participants’ attachments to place before and after new arrangement.
Based on the results, public open space has a diverse range of action patterns (active and passive activities) to meet the needs
of the users, and therefore functional value. The emotional process is more effective in the relationship between the place and
its users. The effects of natural components are stronger than the effects of built environmental components in emotional and
cognitive processes. The place has a value for its users also by its social dimension. As a consequence of these results, it can
be claimed that the area has potential for place-attachment. However, the relatively low average values of some scales that
measure place attachment, negative environmental behaviors of users and the limited number of answers to questions about
memories (almost half of them are memories from time before the new arrangement) indicate that place attachment in the field
is still in the development process.

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

This study presents an alternative way to analyze public open spaces that have complex and multi-layered relationships by
decoding the connection between space and its users. It is the first in terms of place attachment in public spaces and can be
described as a preliminary study. Due to the limitations of the study, it was conducted with a small sample group and the reliability
tests and advanced analysis techniques could not be applied to the scales. It is possible to develop this empirical study with larger
sample groups, multiple qualitative and quantitative methods, higher number of possible variables that may affect place attachment
and analysis techniques that explain the correlation between variables. It is crucial to increase the number of applied studies in this
scope to contribute to design research of public open spaces that are qualified, successful and have a sense of place.
Keywords: Public open space, place attachment, urban design.
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Giriş
Kamusal açık mekânlar, kentlilerin kendilerini özgürce var edebildikleri, karşılaştıkları, sosyalleştikleri, birbirleriyle ve
bulundukları yerle etkileşime girdikleri
alanlardır. Sokaklar, meydanlar, parklar,
gezi alanları ve sahil bantları kamusal açık
mekân örnekleridir. Sınırlılık, farklılaşma, anlamlılık, işlevsellik, ulaşılabilirlik,
eşitlik, estetik ve güvenlik gibi nitelikleri
üzerinden değerlendirilen bu mekânların
uygulamada başarılı olması için kullanıcı
ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamaları
gerekmektedir (Uzun, 2006). Carr (1992),
kullanıcı gereksinimlerini aktif (oyun, spor,
sosyalleşme) ve pasif etkinlikler (oturma, dinlenme, seyretme), konfor, dinlenme ve keşfetme
olarak gruplandırmıştır. Bu ihtiyaç ve
gereksinimleri karşılamayan kamusal açık
mekânlar kullanılmamakta, dolayısıyla başarısız olmaktadırlar (Whyte, 2000). Başarılı
sayılan kamusal açık mekânlar, kullanıcıların gereksinimlerine cevap verebilen,
farklı sosyo-ekonomik, yaş ve cinsiyet
gruplarına hitap edebilen ve kullanıcıların
birbirleriyle, mekânla, kişisel hayatlarıyla
ve tüm dünyayla güçlü bağlar kurmasına
(Carr vd., 1992), dolayısıyla yer duygusunun
oluşmasına izin veren mekânlardır. Böyle
bir etkileşimin sağlanmasında mimarlıktan
daha fazlasına ihtiyaç duyulsa da, kamusal
açık mekânlar bu güçlü bağların kurulmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanabilmektedirler (Gehl, 2011).
Kamusal açık mekân tasarımları kullanıcıların mekânla güçlü bağlar kurmasını
sağlayabildiği gibi, var olan bağların
zarar görmesine ve yer duygusunun yok
olmasına da sebep olabilmektedir. Yer
duygusunun yok olmasında modernite ve
küreselleşme sürecinin etkisinin olduğu ile
ilgili tartışmalar sürmektedir. Bu tartışmalarla birlikte çevre psikolojisi, coğrafya,
mimarlık, tasarım ve planlama gibi çeşitli
disiplinlerin çalışmalarında “yer bağlılığı”na olan ilgi artmıştır (Göregenli ve diğ., 2014).
Bu konuda geliştirilen güncel yaklaşımlardan biri “Yer Bağlılığı Teorisi”dir (Place Attachment Theory). Yer Bağlılığı Teorisi, insan
ve yer arasındaki ilişkiyi hem fiziksel hem
de sosyal boyutlarıyla her ölçekte açığa

2

Sayı 33, Temmuz 2021

çıkarmaya yönelik bir bakış açısı sunmaktadır. Araştırma alanını ağırlıklı olarak
mahalleler olmak üzere, ev ölçeğinden
kıta ölçeğine kadar değişen ölçeklerdeki
mekânlar oluşturmaktadır. Kamusal açık
mekânlara ilişkin bağlılıkları anlamaya dönük araştırmalara erken dönem çalışmalarında rastlanmamaktadır. Hâlbuki kamusal
açık mekânlar kentlilik bilincini inşa eden
kolektif belleğe katkıda bulunan ortak
mekânlar olarak insan ve yer arasındaki
ilişkinin en önemli olduğu mekânlardandır.
Ancak son dönemde sayıları oldukça az
olmakla birlikte kamusal açık mekânda yer
bağlılığı (Ujang, 2012; Novianti, Ginting ve Marpaung, 2018; Özkan, 2019) ve yer bağlılığının
oluşmasında kamusal mekânların etkisine
dönük alan çalışmaları (Karami, Ghafary
ve Fakhrayee, 2014; Mantey, 2015; Sattarzadeh,

yapılmıştır. Bu çalışma, kamusal
açık mekânda yer bağlılığını inceleyen az
sayıdaki araştırmaya, kamusal yaşamın
ve özellikle kıyı kamusallığının önemli
olduğu İzmir kentinde uygulamaları devam
etmekte olan kıyı düzenlemesi kapsamında
katkı koymayı hedeflemektedir.

2018)

İzmir kenti Tekeli’ye göre (2010) nesnel
fiziki varlığı, yaşam biçimi ve kentin
aktörleri olan İzmirlilerle, yer ve yaşam
kalitesi olarak diğer kentlerden ayrılmaktadır. Kentin fiziki varlığına ilişkin önemli
öğesi olan deniz olgusu İzmirlilerin yaşam
deneyimini zenginleştirmektedir. Kentliler
İzmirli olmayı bir ayrıcalık görecek kadar
‘İzmirli’ olmaktan memnundurlar. Konut
dışı yaşam, başka bir deyişle kamusal yaşam bu kentte çok önemlidir ve bu yaşam
tarzı İzmir’de kentlilerin birbirleriyle ilişki
kurma biçimini etkilemektedir. Tekeli’nin
dikkat çektiği üç faktör birlikte ele alındığında İzmir’e özgü gerilimi düşük bir
yaşam biçimi ve yaşam kalitesi farklılığı
ortaya çıkmaktadır.
İzmir yerel yönetimi, bu farklılığın
bilinciyle stratejilerinden birini ‘kentin
yaşam biçimini koruyarak yaşam kalitesini
iyileştirmek’ olarak belirlemiştir. Yönetim
stratejilerinin oluşturulmasında ve stratejiler doğrultusunda projelerin geliştirilmesinde ise 2009 yılında gerçekleşen Kültür
Çalıştayı’nda İzmir’in ‘tasarım ve yenilik
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Resim: 1
İzmir Büyükşehir Belediyesi tanıtım afişleri.

kenti olma’ tercihi etkili olmuştur. Tasarım kenti olma hedefinin belirlenmesinin
ardından gündeme gelen kentsel ölçekli
projelerde ‘tasarım’ nosyonuna ayrıcalıklı
bir önem atfedilmiştir. Bu kentsel projelerden biri İzmir Deniz Projesi’dir. Çalışmaları 2011 yılında başlayan ve uygulamaları
devam eden İzmir Deniz projesinin yakın
zamanda tamamlanan uygulamalarından
biri Bostanlı Kıyı düzenlemesi olup, bu
düzenleme kapsamında uygulanan ilk
proje ise “Bostanlı Yaya Köprüsü ve Gün
Batımı Terası” projesidir. Yerel yönetimin
İzmir tanıtım afişlerinde (Resim 1) ve tanıtım
filmlerinde imajlarına sıklıkla yer verdiği
proje, aldığı ulusal ve uluslararası ödüllerle
(Dünya Mimarlık Festivali 2017 finalisti, 16. Ulusal
Mimarlık Sergisi ve Ödülleri yapı / kamusal alan
tasarımı dalı ödülü, Arkitera İşveren Ödülü Kamu kategorisi 2017, ISBS2019 Sustainability Award - En İyi
Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması Sürdürülebilir

yerel, ulusal ve uluslararası medyada yer alarak öne çıkmıştır.

Kent kategorisinde ödül)

“Bostanlı Yaya Köprüsü ve Gün Batımı
Terası” projesinin uygulandığı alanın, düzenleme öncesinde kentlilerin “yer bağlılı-

ğı” kurdukları bir kamusal mekân olduğu
bilinmektedir. Churchill olarak anılan bu
alan özellikle akşam saatlerinde yeme-içme mekânı olarak hizmet sunan seyyar
tezgâhların (kokoreççi, dönerci, köfteci vb.) ve
karavanların yer aldığı, akşam pazarının
kurulduğu, balıkçı teknelerinin ve gezi
teknelerinin bağlandığı bir kıyı mekânıdır.
Geçmişte, gezi tekneleri yolcularını aldıktan sonra körfezde tura çıkar, tur sırasında
yolculara yiyecek ve içecek servisi yapardı.
Balıkçı barınağının içinde balık ürünlerinin
yenilebileceği küçük lokantalar ve tam uç
noktasında alana ismini veren Churchill
Ahmet’in kahvehanesi bulunurdu (Böke,
2019). Bu kıyı mekânı özellikle Churchill
Ahmet’in kahvehanesi ile kentlilerin belleğinde yer edindiği için hem kahvehanede
yapılan soda-limon-tuz karışımı içecek,
hem de alanın kendisi Ahmet Pendikli’nin
lakabı “Churchill” olarak bilinmektedir.
Pendikli’nin anısını yaşatmak üzere, 2012
yılında Bostanlı’da bir sokağa (1796 Sokak)
adı da verilmiştir (URL- 1).
2000’lerin başında yapılan sahil düzenlemesiyle (Resim 2) ve daha sonra İzmir Deniz

Resim: 2
Çalışma alanının 2000’lerin başındaki sahil
düzenlemesi sonrasındaki görüntüsü (URL-2).
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projesi kapsamında uygulanan son projeyle
mekânın kullanıcıları ile kurduğu ilişki de
yenilenmiştir. Çünkü kentsel ölçekteki tasarım projeleriyle mekânlar sadece fiziksel
olarak yenilenmemekte, kentte yaşayan
insanların yerle kurdukları ilişki de yeniden
yapılandırılmaktadır. İnsanların kişiselleştirdiği, kendilediği, tanıdık kıldığı, kimliklerini oluşturduğu bu mekânlarda gündelik
yaşama, kültürel ve sosyal hayata ait izlerin
ve alışkanların korunması gerekirken (Özgen
Kösten, 2015), yerin kendi kültürü dışında dayatılan fiziksel düzenlemeler, yere ve yer ile
kurulan ilişkilere kimi zaman zarar verebilmektedir (Gür, 1995). Bu anlamda, Bostanlı’da yaşanan değişimin yer bağlılığını ve
insan-mekân ilişkilerini ne yönde etkilediğinin sorgulanması önem kazanmaktadır.
Bu araştırma, yenilenen kamusal açık
mekânda insan-yer ilişkisini çözümleyerek kullanıcıların yere bağlılığını ölçmeye
yönelik bir yaklaşım geliştirmeyi ve bu
yaklaşımı bir alan çalışması üzerinden sınamayı amaçlamaktadır. Çalışmanın amacı
doğrultusunda insan-yer ilişkisini odağına
alan “Yer Bağlılığı Teorisi”nin sunduğu
teorik çerçevede “Bostanlı Yaya Köprüsü
ve Gün Batımı Terası”nda bir alan çalışması gerçekleştirilmiş ve sonuçları tartışmaya
açılmıştır.
1. Yer Bağlılığı (Place Attachment)
Yere bağlılık, Irwin Altman ve Setha
Low’un çevre tasarımı çalışmaları için
temel oluşturan “Place Attachment” kitabında insanlar ve fiziksel çevreleri arasında
oluşan duygusal bağ olarak tanımlanmıştır (Altman ve Low, 1992). Bu bağların insan
hayatında anlam yaratan, eylemleri, kimlik
duygusunu ve toplumsallığı etkileyen
güçlü yönleri vardır. Yere bağlılık köklülük
(rootedness) ve aidiyet (belonging), yer yapma
(placemaking) ve yer değiştirme (displacement),
mobilite ve göç, grup içi çatışmalar, sivil
katılım, sosyal konut ve kentsel gelişim,
doğal kaynak yönetimi ve küresel iklim
değişikliği gibi çeşitli konularla ilgilidir
(Manzo ve Wright, 2014).
Altman ve Low’a (1992) göre “Yer Bağlılığı”nda “bağlanma” kelimesi duygusal
etkiyi vurgulamaktadır; “yer” kelimesi
insanların duygusal ve kültürel olarak
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bağlandıkları çevresel ortamlara odaklanmaktadır. Yer, kişisel, grup veya kültürel
süreçlerle anlam verilen mekânı ifade etmektedir. Yerler somut olana karşı sembolik
olan, deneyimlenen ya da deneyimlenmemiş olan, bilinen ya da bilinmeyen olmak
üzere ölçek ve kapsam olarak değişkenlik
göstermektedir. Davranışsal, bilişsel ve
duygusal bağlılıklar, bireyler, gruplar ve
yer arasında kurulan çok yönlü ilişkiler
ağı, doğrusal ve döngüsel zamansallıklar
ve biriktirilen anılar yerle birlikte tümleşik
olarak yapılanır. Scannell ve Gifford ise
(2010) yer bağlılığını birey, süreç ve yer
üçlüsünden oluşan (person–process–place-PPP)
bir çerçeveye göre yapılandırarak çok
boyutlu bir kavram olarak ele almıştır. Bu
çerçeveye göre ilk boyut aktördür ve “kim
bağlı?” sorusuna cevap aranır. İkinci boyut
psikolojik süreçtir ve “bağlanmada etki, biliş ve davranış nasıl ortaya çıkar?” sorusuna
cevap aranır. Üçüncü boyut, yer özellikleri
de dâhil olmak üzere bağlanılan nesnedir ve
“bağlanılan yerin niteliği nedir?” sorusuna
cevap aranır. Literatürdeki ana tanımları düzenleyen bu üçlü model (Şekil 1), boyutların
her birindeki belirli seviyeler hakkında bilgi
arttıkça, geniş kapsamlı bir yere bağlanma
anlayışı ortaya koymaktadır.
Yere bağlanma, hem bireysel hem de grup
düzeyinde gerçekleşir. Bireysel düzeyde
kişisel anılar, deneyimler, o yerde yaşanan
dönüm noktaları mekânı anlamlı kılmaktadır. Grup düzeyinde ise tarihsel deneyimler, değerler ve semboller insanları kültürel

Şekil: 1
Yer Bağlılığı Teorisi çerçevesi, Scannell ve
Gifford’un (2010) üçlü modeli (person–
process–place-PPP) yazarlar tarafından
Türkçe’ye çevrilmiştir.
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veya dini olarak bir yere bağlayabilmektedir. Etki boyutunda yere bağlılık, belirli bir
yerle kurulan duygusal ilişkiyi içerir. Bu
ilişki sevgi ve memnuniyetten korku, nefret ve kararsızlığa kadar bir dizi duyguyu
temsil edebilir. Bilişsel olarak yere bağlanma, bir yere yakınlaşmayı sağlayan bilişsel
sürecin işlemesi ve yer anlamının oluşmasını içerir. Yerin anlamı anılarla oluşur
ve birey o yere bağlanır. Bireylerin yerle
ilişkilendirdikleri anılar, inançlar, anlamlar ve bilgiler o yeri kişisel olarak önemli
kılar. Yere bağlanmanın psikolojik süreç
boyutunun üçüncü yönü, bağın eylemlerle ifade edildiği davranış düzeyidir. Yere
bağlanma, yakınlığı sürdüren davranışlar
olarak belirlenir. Birey pozitif ve duygusal
bağ kurduğu yerle yakınlığını korumaktadır (Hidalgo ve Hernandez, 2001). Yakınlığı koruyucu davranış olarak yere bağlılık düzeyinin mahalle ölçeğinde ikamet süresi (Hay,
1998; Kasarda ve Janowitz, 1974) ve rekreasyon
alanlarında ziyaret sıklığı (Moore ve Graefe,
1994) ile ölçüldüğü çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalar “zaman” faktörünü de
öne çıkarmaktadır. Alanda geçirilen zaman
yer bağlılığının gelişmesi için önemli bir
parametredir (Smaldone, 2006).
Yere bağlanmanın en önemli boyutu yerin
kendisidir. Bu boyut çeşitli ölçeklerde incelenmiş, çoğunlukla tek bir ölçeğe odaklanılarak diğer yer ölçekleri ile kurulan bağların
karşılaştırılmasından kaçınılmıştır. En çok
çalışılan ölçek mahalle olurken, onu ev ve
şehir, daha az sıklıkla da ulusal bölgeler
ve kıtalar izlemiştir. Yerin ölçeği ile ilgili
yapılan ayrışmaya benzer bir ayrışma yerin
fiziksel ve sosyal boyutları için de yapılmıştır. “Yer bağlılığı” üzerinde çalışan araştırmacıların çoğunluğu yerin sosyal ve fiziksel
boyutunu ayırt ederek bu boyutların bağlanma sürecinde farklı roller oynayabileceğini
varsaymışlardır. Bazı insanların mahallelerindeki yakın bağları, kuşak kökenleri ya
da yerin güçlü dini sembolleri, yani sosyal
faktörler nedeniyle, diğerlerinin ise güzel
doğa, dinlenme imkânı veren rekreatif
özellikler gibi fiziksel bileşenler nedeniyle
kurduklarını ileri sürmüşlerdir. Uzun yıllar
boyunca sosyal boyutlara olan ilgi, fiziksel
boyutlara olan ilgiden daha güçlü olmuştur.
Bunun nedeni yer bağlılığı çalışmalarının

toplum çalışmalarının ardından gelmesi ve
toplum çalışmalarında yerin fiziksel boyutunun bağımsız bir çalışma konusu olarak
görülmemesidir (Lewicka, 2011).
Yerin ölçeği, fiziksel ve sosyal boyutları
arasındaki ayrışmaya karşı Hidalgo ve
Hernandez (2001) yaptıkları çalışmada yere
bağlanmanın sosyal ve fiziksel seviyelerini üç farklı mekânsal ölçekte (ev, mahalle
ve şehir) ölçmüşlerdir. Hem fiziksel hem de
sosyal etmenlerin yere bağlılığı etkilediğini
ve yere bağlılığı ölçerken farklı mekânsal
ölçeklerin göz önünde bulundurularak
ilişkilendirilmeleri gerektiğini vurgulamışlardır (Hidalgo ve Hernandez, 2001). Stokols
ve Shumaker (1981) yere bağımlılık (place
dependence) tanımlarında, yerin bireylerin hedeflerini destekleyecek, ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları veya kaynakları sağlayan
fiziksel özellikleri nedeniyle oluşan işlevsel
bağlanmayı öne çıkarmışlardır. Rekreasyon
alanları özelinde çalışan teorisyenlere göre
kullanıcılar arzuladıkları deneyimleri yaşama imkânı sunan alanlara bağımlı olabilmektedirler. Rekreatif çevrede bir yer belirli
aktiviteler yapılabildiği için (işlevsel değer)
ya da duygusal veya sembolik nedenlerden
dolayı özel bulunduğu için ya da her iki
sebepten dolayı birey tarafından değerli görülebilmektedir (Stokols ve Shumaker, 1981). Yer
bağımlılığı öncelikle yer kimliğinin oluşmasına, daha sonra da çevresel sorumluluk
davranışına (environmentally responsible behavior)
aracılık etmektedir (Vaske ve Kobrin, 2001).
Buradaki araştırma, “İzmir Deniz” projesi
kapsamında Bostanlı kıyısında düzenlenerek yenilenen kamusal açık alanda kullanıcıların yer bağlılığı kurup kurmadıklarını
sorgulamaktadır. Bu bağlamda, Scannell ve
Gifford’un üçlü modeline göre birey olarak
kentliler, süreç olarak duygusal, bilişsel ve
davranışsal düzey, yer olarak da Bostanlı
Kıyı Düzenlemesi kapsamında “Bostanlı
Yaya Köprüsü ve Bostanlı Gün Batımı Terası” fiziksel ve sosyal boyutlarıyla mercek
altına alınmıştır.
2. Alan Çalışması
2.1 Çalışma Alanının Özellikleri
Bostanlı kıyısı, Alaybey’den Mavişehir’e uzanan Karşıyaka kıyı çizgisinin
bir parçasıdır. Karşıyaka kıyısı 1970’lere
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kadar denize girilen, balık avlanan, deniz
kenarındaki kır kahvelerine oturulan bir
eğlence ve dinlence yeri olarak varlığını
sürdürmüştür (Kıldiş, 2006). Sahil, 1980’li
yıllardan itibaren aşamalı olarak doldurulmuş, yapay ve yeni bir kentsel parça
elde edilmiştir. Yapay dolgu zemine kamu
yararı gözetilerek Alsancak ve Güzelyalı
bölgelerindeki sahillere göre daha fazla
çeşitlilikte işlev kazandırılmıştır. Kamusal
açık alan düzenlemeleri yapılmış, Bostanlı
İskelesi ve dalgakıran yenilenmiştir. 2005
yılında imar planları ile yasal zemini oluşturulan sahil, Bostanlı İskelesi- Mavişehir
arasındaki bölgede çocuk parkı, sabit spor
aletleri, tenis kortları, yürüme, koşma ve
bisiklet parkuru, dairesel amfiler, basketbol
sahaları, kaykay pisti, mini golf sahası, az
sayıda kafe ve restoran bulunan bir rekreasyon alanı olarak kullanıma açılmıştır
(Akış, 2011).
Bostanlı Sahili ile birlikte İzmir’in tüm
sahil şeridi 2011 yılında İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin çağrısıyla gerçekleştirilen
İzmir Tasarım Forumu’nda tasarım konusu
olarak yeniden gündeme gelmiştir. İzmirlilerin Denizle İlişkisini Güçlendirmekte
Uygulanacak Tasarım Stratejisi Planı (‘İzmir
Deniz’ projesi) profesyoneller, uzmanlar ve
akademisyenlerden oluşan katılımcı gruba
sunulmuştur. İzmirlinin gündelik yaşamı
içinde denizle ilişkisini çok yönlü olarak
geliştirmek, İzmir’deki yaşam kalitesinin oluşmasında özel bir yere sahip olan
huzurlu konut dışı yaşamı korumak ve
çeşitlendirilerek zenginleştirilmek için “İzmirlilerin Denizle İlişkisini Güçlendirme
Projesi” süreci başlatılmıştır (URL-3).
Öncelikle kıyı kullanım biçimlerinin ve
kullanıcıların memnuniyet seviyelerinin
saptanması için Ege Üniversitesi tarafından Kıyı Kullanım Sonrası Değerlendirme
Çalışması yapılmıştır. Yapılan araştırma
Turan-Alsancak bölgesi dışındaki kıyıların
“yer” niteliğine sahip olduğunu, kentlilerin
bu kıyılara anlam yüklediklerini göstermiştir. Tasarım gruplarıyla da paylaşılan bu
değerlendirme göz önünde bulundurularak
Turan-Alsancak kıyısına anlam ve kimlik
kazandıracak bir tasarım yaklaşımı izlenirken, diğer kıyılara taşıdıkları anlamları
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koruyarak ve var olan potansiyellerini
kullanarak değer kazandıracak bir tasarım
stratejisi izlenmiştir (URL-4).
Yapılan ön çalışmalardan sonra İzmir
Deniz projesi iç körfezin İzmirliler için
bir gösteri mekânı olarak tasarlanmasını,
Mavişehir’den İnciraltı’na kadar uzanan 40
km’lik kıyının tasarlanarak yaşam kalitesinin geliştirilmesini ve denizle kıyıya
inmeden kurulan görsel ilişkinin kent terasları ile güçlendirilmesini hedeflemiştir. Bu
amaçlar doğrultusunda sahil Mavişehir-Alaybey Tersanesi (1. Bölge), Turan-Alsancak
Limanı (2. Bölge), Alsancak Limanı-Konak
Köprülü Kavşağı (3. Bölge), Konak Köprülü
Kavşağı-İnciraltı Kent Ormanı (4. Bölge)
olmak üzere dört bölgeye ayrılmıştır. Alan
araştırmasının odaklandığı “Bostanlı Kıyı
Düzenlemesi” ve bu düzenleme kapsamında uygulanan “Bostanlı Yaya Köprüsü ve
Bostanlı Gün Batımı Terası” 1. Bölge’de
yer almaktadır (Şekil 2).
1.Bölgede yer alan Mavişehir-Alaybey Tersanesi arasındaki 8 km uzunluğundaki kıyı,
tasarımcı grubu (Teğet Mimarlık, Stüdyo Evren
Başbuğ, Kıyıda Mimarlık, Planlux, SCRA Mimarlık,
TH & İdil Mimarlık) tarafından Henri Lefebvre’in “karşı-mekân” kavramına (Lefebvre 2014,
383) referansla “Karşıkıyı” olarak isimlendi-

rilmiştir. “Karşıkıyı” tasarım ekibi proje için

Şekil: 2
İzmir Deniz Projesi bölgeleri ve çalışma
alanının 1. Bölge içindeki konumu.

Kamusal Açık Mekânlarda “Yer Bağlılığı”

öncelikle gözlem, fotoğraf, video, anket,
ses kaydı, araç/yaya sayımı gibi tekniklere
başvurarak uzun süreli bir alan çalışması
yürütmüştür. Alanın fiziksel ve sosyal verileri kadar duyusal ve algısal verilerini de
önemsemiş olan ekip, alanın duyu matrisini
çıkarmıştır. Ancak bu matriste kullanıcı algısı değil uzman görüşü yani tasarımcı ekibin
değerlendirmesi dikkate alınmıştır. Tasarım
ekibi analiz çalışmalarından sonra alanın
mevcut dinamiklerini kullanarak hâlihazırda var olan kamusal yaşantıyı iyileştirme
kararı almıştır. Kıyı sürekliliği, eko sistem
sürekliliği, hemzemin kullanımı, özel kıyı
karakteri, modülasyon ve referans sistemine
dayalı kentsel mobilya tasarımı Karşıkıyı
projesinin tasarım stratejileri olarak belirlenmiştir (Stüdyo Evren Başbuğ Arşivi, 2012).
Karşıkıyı projesi kapsamında ilk uygulama
Bostanlı Deresi’nin “Saz Burnu” olarak
bilinen ağzındaki kıyı bandında yapılmıştır. Proje alanı Bostanlı Deresi’nin denize
bağlandığı noktada, Karşıyaka Su Ürünleri
Kooperatifi Bostanlı Balıkçı Barınağı’nın
sınırındadır. Alanın yakın çevresinde
Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu,
Bostanlı Demokrasi Meydanı gibi önemli
röper noktaları ve parklar (Güzel Sanatlar
Parkı, Şehit Kurmay Binbaşı Recep Güngör Parkı,

yer almaktadır.
Alanın konut kullanımı yoğunluklu kent
dokusuyla olan sınırını Hasan Ali Yücel
Bulvarı oluşturmaktadır. Alana vapur,
otobüs, tramvayla toplu ulaşım sağlana-

Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkı)

bilmektedir. Toplu ulaşım durakları alana
yürüme mesafesindedir (Şekil 3).
Tasarım ekibinin analiz çalışmalarına göre
bu bölge komşu kıyı bölgelerine göre düşük
kullanım yoğunluğuna sahip ve aktivite
çeşitliliği az olan bir bölgedir. Ancak, Karşıyaka kıyı şeridinde denize dik uzanan tek
alan olması onu özellikli kılmaktadır. Bu
alan için derenin ayrık iki yakasını bir araya
getirerek “Karşıkıyı” projesinin önerdiği
promenadın eksik parçasını tamamlayan
“Bostanlı Yaya Köprüsü” ve bu köprüyle
birlikte yeni bir kıyı odağı yaratması beklenen “Bostanlı Gün Batımı Terası” projenin
ana fikrini oluşturmaktadır. Yaya Köprüsü
dere ağzında önerilen yüzer iskeleye kayık
ulaşımını engellemeyecek yükseklikte konumlandırılmıştır. Gelip geçilen bir altyapı
elemanı olmanın ötesinde körfeze karşı
oturmayı ve uzanmayı mümkün kılacak
kesitte tasarlanan köprüde çelik konstrüksiyonun üzeri ısıl ahşap ile kaplanmıştır.
Köprüye dik olarak batıya doğru konumlanan Gün Batımı Terası ise, ağaçlık yapay
bir tepe üzerinden denize kadar uzanan
ahşap platformlardan oluşmaktadır. Platformlar, kullanıcıların denizle ve gün batımı
manzarasıyla iletişim olanakları kurmasını
sağlayan yüzeylerdir (Resim 3) (Başbuğ, 2016).
2016 yılında uygulamaları tamamlanarak
kullanıma açılan proje, tasarım ekibinden Evren Başbuğ’un deyişiyle “alana
getirdikleri programın doğallığı, serbest-

Şekil: 3
Çalışma alanı (Yaya Köprüsü ve Gün Batımı
Terası) ve yakın çevresi.
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liği, plansızlığı ve kapsayıcılığı” ile yeni
‘aylaklık’ mekânları vadetmektedir. Düzenleme öncesinde denizle ilişkisi rıhtım
duvarı ile sınırlanmış olan kullanıcılar için
yaslanmak, uzanmak, oturmak, dayanmak,
eğilerek bakmak gibi beden pozisyonlarıyla yeni eylem kesitleri ve ilişkilenme
biçimleri önerilmiştir (Başbuğ, 2016).
2.2 Yöntem
Yer bağlılığı bu araştırmada bilgiyi genelleştirmek yerine olguya özgü derinlemesine
bilgi sağlayan niteliksel yöntemlerden olan
“Durum Çalışması” (Case study) ile araştırılmaktadır. Bu anlamda çalışma alanı kritik
örnekleme yöntemiyle, tasarım sürecinde
insan-mekân ilişkisi, beden deneyimi ve
duyuları dikkate alan, özgün ve güncel bir
sahil düzenleme örneği olarak seçilmiştir.
Yer bağlılığını çözümlemek üzere davranışsal, duygusal ve bilişsel düzeydeki verileri
toplamak üzere araştırmada basit gözlem,
yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış görüşme (anket) tekniklerine başvurulmuştur.
Basit gözlem 2019 yılının Mayıs ayında,
kullanımın en yoğun olduğu hafta sonu
günlerinde, projenin ismiyle de vurgulanan ve kullanımı hedeflenen zaman aralığı
olan gün batımına yakın öğle saatlerinde,
gün batımı saatlerinde ve gün batımının
ardından akşam saatlerinde olmak üzere
üç farklı zaman aralığında gerçekleştirilmiştir. Gözlem sırasında yapılan tespitler,
fotoğraflar ve video kayıtları ile belgelenip,
harita altlıklarına işlenerek alandaki eylem
örüntüleri açığa çıkarılmıştır.
Anket uygulaması ise 2019 yılında Haziran
ayının başında, hafta içi (Pazartesi) ve hafta
sonu (Cumartesi-Pazar, kullanım yoğunluğunun
en fazla olduğu 16.00-20.30 saatleri aralığında),
çalışma alanının farklı noktalarındaki kullanımları ve kullanıcı gruplarını örnekleyecek
biçimde (amaçlı örnekleme) 38 kişilik kullanıcı
grubuyla yapılandırılmış yüz yüze görüşme
tekniğiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada
genel çıkarımlar yapmak yerine açık uçlu
sorularla derinlemesine bilgi sağlamayı
amaçlayan nitel bir araştırma yöntemi kullanıldığından örneklem grubu sınırlı sayıda
tutulmuştur. Anketin soruları, Scannell ve
Gifford’un (2010) üçlü modelini dikkate
(birey-süreç-yer) alarak yapılandırılmıştır.
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Anketin birinci bölümünü oluşturan ilk
soru grubu, birey boyutunda kullanıcıların
demografik özelliklerine yönelik, ikinci
bölümü süreç boyutunda davranış düzeyini
ölçen kullanım biçimi, sıklığı ve süresine
yönelik kapalı uçlu sorulardan oluşmaktadır. Üçüncü bölüm, süreç boyutunda etki
(duygusal ilişkiler) ve biliş düzeyine referans
veren ifadeler kullanılarak 5’li Likert ölçeği
ile hazırlanmıştır. Etki düzeyinde mutluluk,
sevgi, gurur, güven, bağlılık gibi duygu
ifadeleri için Lewicka (2010), Jorgensen ve
Stedman (2001)’in çalışmalarında kullandıkları “Yere Bağlılık” ölçeği referans alınmış,
biliş düzeyinin ölçümü için anı ve anlam
ile ilgili ifadeler eklenmiştir. Dördüncü
bölümde yine biliş düzeyinde bireyin yerle
ilişkilendirdiği anılara ve anlama dönük
açık uçlu sorular sorulmuştur. Yer boyutu
için hazırlanan beşinci bölümde yerle ilgili
fiziksel ve sosyal bileşenlere ilişkin ifadeler
5’li Likert ölçeğinde derecelendirilmiştir.
Alanın erişebilirliğini, doğal ve yapay çevre
öğelerini (zemin, oturma elemanları, aydınlatma elemanları ve donatı elemanları) nicelik, nitelik ve
estetik kriterlerine göre değerlendiren ifadeler için Özkan’ın (2011) Trabzon sahil bandı
için gerçekleştirdiği çalışması referans alınmıştır. Bu ifadelere sosyal çevreyi katılım
ve sosyal iletişim yönünden değerlendiren
ifadeler de eklenerek toplam 25 ifadeden
oluşan bir ölçek oluşturulmuştur. Anketin

Resim: 3
Bostanlı Yaya Köprüsü ve Gün Batımı Terası
(URL-5).

Kamusal Açık Mekânlarda “Yer Bağlılığı”

son bölümünde yeni düzenleme öncesi ve
sonrasındaki yer bağlılığını karşılaştırmaya
yönelik sorular eklenmiş ve alanın eski
halini hatırlayan kullanıcıların düşünceleri
alınmıştır.
2.3 Bulgular
Alandaki Eylem Örüntüleri:
Yapılan gözlemlerde hem hafta içi hem de
hafta sonu alanın sabahın çok erken saatlerinden itibaren spor yapanlar (koşu, yürüyüş
ve bisiklet) tarafından kullanılmaya başladığı tespit edilmiştir. Kullanım yoğunluğu
akşamüstü saatlerine doğru artmaktadır.
Kullanıcı profiline bakıldığında farklı yaş
gruplarından insanların çoğunlukla gruplar halinde (aileler, arkadaş grupları) alanda
bulunduğu gözlemlenmiştir. Kullanıcılar
oturmak, sohbet etmek, yemek-içmek, manzarayı seyretmek, müzik dinlemek, müzik
yapmak, paten kaymak, bisiklet sürmek

gibi aktif ve pasif eylemlerde bulunurken,
bedenleri uzanarak, oturarak, yatarak, yaslanarak farklı pozisyonlarda bu eylemlere
eşlik etmektedir. Alan çalışması sırasında
yapılan gözlemler sonucunda,
- Alanın farklı yaş grupları tarafından
kullanıldığı ancak kullanıcıların
çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu,
- Köprünün, ahşap platformların,
gölgelik alan oluşturan ağaçların ve
kentsel mobilyaların kullanıcıların
yer kurma pratiklerinde referans
noktalar olarak tanımlandığı,
- Kullanımın öğleden sonra ve akşam
saatlerinde yoğunlaştığı,
- Aktif (bisiklet sürme, paten kayma, top oynama) ve pasif (piknik, şekerleme, güneşlenme,
kitap okuma, seyir, fotoğraf çekme, nargile
içme) eylemlerin bir arada/ eş zamanlı
gerçekleştiği (Tablo 1),

Tablo: 1
Yeni düzenleme sonrası alandaki eylem
örüntüleri (Yazar arşivi, 2019).
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-

Alanın yeni düzenlemeden sonra
kullanıma açılmasının üstünden 3 yıl
gibi kısa bir zaman geçmiş olmasına
rağmen kullanıcıları tarafından iyi
korunmadığı ve temiz bırakılmadığı,
ahşap kaplamaların söküldüğü, hem
Yaya Köprüsü üzerinde hem de Gün
Batımı Terası’nın kaplama yüzeylerine grafitilerin çizildiği tespit edilmiştir (Resim 4).

Birey:
“Birey” boyutunda yaş, meslek, eğitim
durumu ve İzmir’de yaşam süresi olmak
üzere kullanıcı özellikleri açığa çıkarılmıştır (Tablo 2). Anket sonuçlarına göre
cinsiyet dağılımı eşit çıkan katılımcıların
%11’i 0-18, %26’sı 19-25, %32’si 26-40
ve %29’u 41-64 yaş aralığındadır. Meslek
dağılımına göre %8’i memur, %11’i emekli, %18’i serbest çalışan, %8’i işçi, %5’i
balıkçı ve %29’u öğrencidir. Öğrencilerin
eğitim hayatı aktif olarak devam ettiği için
eğitim durumu bilgileri hem mezuniyet derecesini, hem de sürdürülmekte olan eğitim
seviyesini kapsayacak şekilde verilmiştir.
Bu verilere göre katılımcıların %37’si
üniversite, %26’sı lise, %21’i ortaokul düzeyinde eğitim seviyesine sahiptir. %82’lik
bir çoğunluk 10 yılı aşkın süredir İzmir’de
yaşamaktadır. Katılımcıların %76’sının
kentin kuzeyindeki semtlerde (Karşıyaka,
Bostanlı, Menemen, Şemikler, Çiğli, Mavişehir,

Aliağa), %24’ünün Konak, Buca, Bornova, Güzelbahçe ve Güzelyalı’da yaşıyor
olması, alanın daha çok yakın çevresinde
ve bulunduğu kuzey aksında ikamet eden
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kentliler tarafından kullanıldığını göstermektedir.

Resim: 4
Sökülen ahşap kaplamalar, grafiti ve çevre
kirliliği (Yazar arşivi, 2019).

Süreç:
Süreç boyutunun davranış düzeyini ölçen
ikinci grup sorulara verilen cevaplara göre,
çalışma alanında gerçekleştirilen ankete
katılanların İzmir’de en sık kullandığı kıyı
hattı %48’lik bir oranla çalışma alanının
bulunduğu Bostanlı İskele-Mavişehir arasındaki hattır. Bu bölgeyi %23’lük oranla
Alsancak-Kordon bölgesi ve %14’lük
oranla Alaybey-Bostanlı İskelesi arasındaki bölgeler izlemektedir. Katılımcıların
%27’si alanı her gün, %30’u haftada birkaç
kez, %30’u ayda birkaç kez ve %13’ü

Tablo: 2
Kullanıcı özellikleri.

Kamusal Açık Mekânlarda “Yer Bağlılığı”

yılda birkaç kez kullanmaktadır. Kullanım
sıklığı yüzdelerine göre, alanı her gün ve
haftada birkaç kez olmak üzere sık kullananların toplamı (%57) çoğunluğu oluşturmaktadır. Kullanıcıların %16’sı 1-2 saat,
%43’ü 2-3 saat arası, %41’i 3 saatten fazla
alanda vakit geçirmektedir. %64’lük bir
çoğunluk alana arkadaşlarıyla gelmektedir.
Katılımcıların %24’ü yaya olarak, %30’u
özel araç ve %38’i toplu taşıma (%16 otobüs,
%8 vapur, %14 tramvay) kullanarak alana ulaşmaktadır (Tablo 3).

Tablo: 3
Alandaki davranışsal özellikler.

Alanı kullanım biçimlerini anlamak için
katılımcılara birden fazla cevap verebilecekleri şekilde “Buraya en çok hangi
etkinlikleri yapmak için geliyorsunuz?”
sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların %62’si
soruya birden fazla cevap vermiştir. %41’i
2 eylem, %19’u 3 eylem, %2’si 4 eylem
dile getirmiştir. Bu oranlar, kullanıcıların
alanda farklı eylemler için bulunabildiklerini ve alanda bulundukları süre içinde
birden fazla eylemi gerçekleştirebildiklerini göstermektedir. Nitekim basit gözlem

sırasında da kullanıcıların ardışık eylemlerde bulunabildikleri tespit edilmiştir.
Oturmak, sohbet etmek (%35), manzarayı
izlemek (%20), yemek-içmek (%17), yürüyüş
yapmak (%12) gibi basit gözlem sonucu
üretilen eylem örüntüsü tablosuyla da
eşleşen aktif ve pasif etkinlikler verilen
yanıtlar arasındadır.
Süreç boyutunun etki ve biliş düzeyini ölçen üçüncü bölümde, yerle kurulan duygusal ilişkiye ve bilişsel sürece referans veren
ifadelerin 5’li Likert tipindeki derecelendirilmesine göre ortalama değerleri hesaplanmıştır. Etki düzeyindeki ölçümde Lewicka
(2010), Jorgensen ve Stedman (2001)’in yere
bağlılık ölçeklerindeki ifadelere başvurulmuştur. Bu ölçeklerde yer alan “burası
benim bir parçam” (M=3,55) ve “kendimi buraya bağlı hissediyorum” (M=3,53)
ifadeleri bazı çalışmalarda yer bağlılığının
başka bir boyutu olan “yer kimliğinin” (place identity) ölçülmesi için de kullanılmıştır
(Williams ve Vaske, 2003; Hammitt, Backland ve Bixler, 2006). Yer

kimliği, yere bağlılığın ve ait
olmanın ötesine geçen tutumlar, değerler,
düşünceler, inançlar, anlamlar ve davranış
eğilimlerinin bütünüdür. Yer, kullanıcının
benliğini tanımlayan bir uzantısı haline
gelir (Proshansky ve diğ.,1983). Yer kimliği
kavramsallaştırmasında da referans verilen
bu ifadelerin, yere bağlılık ölçeğindeki
diğer ifadeler olan sevgi (M=4,55), özlem
(M=4,05), rahatlama (M=4,68), keyif (M=4,74),
mutluluk (M=4,53), güven (M=4,18) ve gurur
(M=4) ifadelerine göre ortalama değerinin
görece düşük olduğu görülmektedir. Biliş
düzeyinde ise kullanıcıların sahip olduğu
bilgi düzeyi (M=4,21), alanın taşıdığı anı
değeri (M=4,24) ve anlamı (M=3,79) ölçülmeye çalışılmış, alanın anı değeri ve kullanıcıların bilgi düzeyi ile ilgili ifadelerdeki
ortalama değerler daha yüksek çıkarken,
alanın anlamı ile ilgili ifadenin ortalama
değeri daha düşük çıkmıştır (Tablo 4).
Bilişsel süreç ile ilgili açık uçlu sorulardan ilki olan “Bostanlı Yaya Köprüsü ve
Gün Batımı Terası dendiğinde aklınıza
ilk ne geliyor?” sorusuna verilen cevapların frekans analizi yapıldığında “huzur,
rahatlık, sessizlik, eğlence, keyif, konfor,
güzellik” gibi duygusal ifadelerin (%31)
Sayı 33, Temmuz 2021
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ve “manzara, deniz, yeşillik, gün batımı,
rüzgâr, kaliteli çevre düzenlemesi” gibi
fiziksel çevre öğelerinin (%28) ağırlık
kazandığı görülmüştür. Diğer ifadeler “eylemler/aktiviteler”, “kullanıcılar”, “alanın
geçmişi ile ilgili ifadeler” ve “olumsuz
ifadeler” olarak gruplandırılmıştır. “Eylemler/aktiviteler” başlığında (%19) sohbet,
yemek-içmek, yürüyüş, fotoğraf çekilmek,
dinlenmek, kafa dağıtmak ve müzik gibi
ifadeler, “kullanıcılar” başlığında (%13)
arkadaşlık, gençlik, gençlerin sesi ve
insanlar gibi ifadeler, “alanın geçmişi ile
ilgili ifadeler” başlığında (%4,5) “Churchill” ifadesi yer almaktadır. “En güzel
yer burası”, “insanların huzur bulması”,
“güzel bir gün batımı”, “eşsiz manzara”,
“en iyi esinti olan yer” gibi olumlu ifadelerle birlikte, oranı düşük olsa da (%4,5)
“çok fazla kirletilen deniz ve çevre”,
“kötü koku” gibi olumsuz ifadeler de dile
getirilmiştir (Tablo 5).
Bilişsel süreç ile ilgili sorulardan anılara
yönelik olan “Burasıyla ilgili (yeni düzenleme öncesinde veya sonrasında) yaşadığınız,
unutamadığınız bir anınızı paylaşabilir
misiniz?” sorusunu katılımcıların %37’si
yanıtlamıştır. Verilen cevapların %28,5’i
“eşimle yürüyüş, “arkadaşlarımla eğlenmek” gibi “aktivite/ eylem odaklı
anılar”, %28,5’i “restoran ve kafelerin
olduğu zamanlar”, “gençlik zamanlarım”,
“sünnetimin yapılmasının planlandığı yer”
gibi düzenleme öncesine ait “çocukluk/
gençlik dönemi anılarıdır”. Cevapların
çoğunluğunu ise (%43) “denizden ölü
çıkardık”, “denize arkadaşım düştü”, “denize düştüm”, “denizden bisiklet buldum”,
“yüzmeyi burada öğrendim”, “neredeyse
boğuluyordum” gibi denizle ilişkili anılar
oluşturmaktadır. Plaj olarak kullanıldığı
(katılımcının ifadesiyle yaklaşık 50 sene önce) ve
plaj olarak kullanılmasa da denize girilen
(katılımcının ifadesiyle yaklaşık 20 sene önce) farklı dönem anılarının ortak eylemi, bugün
mevcutta olmayan ancak İzmir Deniz
projesinin hedefleri arasında yer alan
“yüzme” eylemidir. Anıların %43’ü yeni
düzenleme öncesindeki döneme, %57’si
yeni düzenleme sonrasındaki döneme
aittir.
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Bilişsel süreç ile ilgili sorulardan “yerin anlamına” yönelik soruya verilen cevaplarda,
“aklınıza ilk ne geliyor?” sorusuna verilen
cevaplara benzer şekilde huzur, stres atmak,
rahatlık, keyif, mutluluk, güzellik, eğlence
ve dostluk gibi duygusal ifadeler (%46) ve
yemek-içmek, dinlenmek, güzel vakit geçirmek, buluşma alanı, hava almak gibi eylem
ve aktivitelere dönük ifadeler (%20) ağırlık
kazanmıştır. Kimi kullanıcılar “yuva, hayatım, vatanım, her şeyim” gibi yerle kurduğu
kişisel bağın güçlü olduğuna işaret eden
benzetmeler yapmıştır. “Evin misafir odası”
benzetmesini yapan kullanıcı, insanların
evlerine gelen konuklarını burada ağırladıklarını ima etmiştir. “İzmir” cevabını veren
katılımcı alanın İzmir’i temsil ettiğini,
başka bir katılımcı da alanın modern bir
kent imajı sunduğunu söyleyerek alana kent
ölçeğinde anlamlılık kazandırmıştır. Projenin maliyetinden dolayı “para israfı” olduğu
yönündeki ifade tek olumsuz cevaptır.

Tablo: 4
‘Süreç’ boyutundaki ölçümün sonuç tablosu.

Tablo: 5
“Aklınıza ilk ne geliyor?” sorusuna verilen
cevaplar.

Kamusal Açık Mekânlarda “Yer Bağlılığı”

Yer:
Yer boyutunun ele alındığı beşinci bölümde erişilebilirlik, fiziksel (doğal ve yapılı çevre)
ve sosyal çevre başlıkları değerlendirilmiştir. Doğal ve yapılı çevre başlığında yeşil
alan, zemin kaplaması, oturma elemanları,
aydınlatma elemanları ve donatı elemanları
nicelik, nitelik ve estetik kriterlerine göre
değerlendirilmiştir. Değerlendirme ölçeğinde nicelik kriteri için sayısal yeterlilik,
nitelik kriteri için işlevsellik (yeşil alanların ve
zemin kaplamalarının temiz ve bakımlı olması, oturma elemanlarının kullanışlı ve rahat olması, aydınlatma elemanlarının yeterince etkin aydınlatması, donatı
elemanlarını kullanışlı, temiz ve bakımlı olması),

estetik kriteri için tasarım kalitesi ve beğenisi
ile ilişkili ifadelere yer verilmiştir. Fiziksel
çevrenin alt bileşeni olmasına rağmen bu
kriterlere göre değerlendirilemeyeceği için
“erişilebilirlik” başlığı alana erişim ve alan
içindeki erişim olmak üzere iki alt başlıkta
ayrıca ele alınmıştır.
Erişilebilirlik başlığında hem alana erişim,
hem de alan içindeki erişim ile ilgili
ifadeler yüksek ortalama değerine sahip
olduğundan alan kamusal açık alanlar için
aranan temel kriterlerden olan “erişilebilirlik” niteliğine sahiptir. Doğal çevre başlığında deniz kirli bulunmuş, bu kirliliğin
insanların kullanımından kaynaklandığı
katılımcılar tarafından vurgulanmıştır.
Yapılı çevre başlığında tüm maddelerde,

estetik kriterine göre yapılan değerlendirmenin ortalama değeri, nicelik ve nitelik
kriterlerine göre yapılan değerlendirmelerin ortalama değerinden yüksek çıkmıştır.
Nicelik kriterine göre en düşük değeri
özellikle wc sayısı yetersiz bulunduğu
için “donatı elemanları” almıştır. “Zemin
kaplaması” başlığında kırılıp sökülmesinden dolayı ahşap kaplamaları eleştirenler
olmuştur. Sosyal çevre başlığında katılımla
ilgili olan ifadelerde, kullanıcıların çoğu
düzenleme öncesinde proje hakkında bilgi
sahibi olmadıklarını, süreç içinde fikir ve
görüşlerinin alınmadığını belirtmişlerdir. Kullanıcılar, sosyal çevre başlığında
yer alan sosyalleşme imkânları ile ilgili
maddelere ilişkin daha olumlu görüşler
paylaşmışlardır (Tablo 6).
Anketin son bölümünde yöneltilen genel
değerlendirme sorularına verilen cevaplara
göre yeni düzenleme ile ilgili beğeninin
değeri ortalama değerin (M=3.00) üstündedir
(M=3,87). Alanın düzenleme öncesindeki
halini bilen 30 kişinin 24’ü karşılaştırma
yapabilmiştir. Karşılaştırma yapanların
yüksek orandaki çoğunluğu (%71) alanın
yeni halini eski haline göre daha olumlu
bulmuştur. Bu ifadelerde “modern” ve
“Batı” kavramlarına başvuranlar olmuştur. Yeni düzenlemede özel işletmelerin
kaldırılmasıyla alanın istenildiği zaman
gidilen ve istenildiği gibi vakit geçirilen,
herkesin birbiriyle karşılaşabileceği yeni

Tablo: 6
‘Yer’ boyutundaki bileşenlere verilen
tepkilerin ortalama grafiği.
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bir odak oluşturduğu dile getirilmiştir.
Alanın 25-30 yıllık geçmişini bilip yeni
düzenlemeyi beğenenler, alanın nostaljik
değerine atıfta bulunarak her iki halini de
olumlayan ifadeler kullanmışlardır. Yeni
düzenlemeyi beğenmeyenler ise projenin alanı betonlaştırdığından, başka bir
ifadeyle çok fazla yapısal müdahalenin
olmasından yakınmışlardır. Katılımcılar
alanın eski ve yeni hali arasında karşılaştırma yaparken belediye denetiminin, oturma
elemanlarının, gölgelik alanların (üst örtüler,
gölge yapan ağaçlar), çöp toplama alanlarının,
wc ve sebil sayısının artırılması, özellikle kullanım yoğunluğunun fazla olduğu
dönemlerde seyyar tuvaletlerin konulması
yönünde beklentilerini paylaşmışlardır.
4. Tartışma
İzmir Bostanlı Kıyı düzenlemesi kapsamında uygulaması tamamlanmış olan
“Bostanlı Yaya Köprüsü ve Gün Batımı Terası” tasarımının kullanıcıları ile kurduğu
ilişki “yer bağlılığı” çerçevesinde çözümlenmeye çalışılmıştır. Birey, süreç ve yer
boyutunda yapılan ölçümlerle tasarlanan
bu yeni kamusal açık mekânın kentlilerle
olumlu yönde bağ kurup kuramadığı, yere
bağlanma sürecinde kullanıcıları hangi
değişkenlerin ne yönde etkilediği ve yer
bağlılığının kullanıcı davranışına nasıl
yansıdığı sorularına cevap aranmıştır.
Birey boyutunda yapılan ölçümde 0-18
ve 19-25 yaş aralığındaki katılımcıların
toplam yüzdesinin (%37) en yüksek değere
sahip olması basit gözlem sonucu genç
kullanıcıların çoğunlukta olduğuna yönelik
yapılan tespiti desteklemiştir. 26-40 (%32)
ve 41-64 (%29) yaş aralığındaki kullanıcıların da yakın yüzdeye sahip olması,
alanın kamusal açık mekan olarak olarak
farklı yaş grupları tarafından kullanılabildiğini göstermiştir. Proje alanı körfezin
kuzeyinde yer aldığı için kullanıcıların
çoğunluğunu kentin kuzeyindeki semtlerde
yaşayanlar oluşturmuştur. Dolayısıyla bir
kamusal açık mekan olarak kentin farklı
noktalarından ve toplumun farklı kesimlerinden kullanıcıları bir araya getirmesi
beklenen alanın bu çeşitliliği yeterince
barındırmadığı söylenebilir. Bu çeşitliliğin
sağlanamamasında kıyı ve art alan ilişki-

14

Sayı 33, Temmuz 2021

sinin yeterince güçlü olmayışı ve kentteki
yaygın ulaşım türünün kara yolu olması ve
körfezin çanak formu dikkate alındığında
güney ve doğu aksından erişimin güç olmasının etkili olabileceği düşünülmektedir.
Ancak çalışma kapsamında gelir düzeyi ile
ilgili sorular yöneltilmediği için kullanıcıların sosyo-ekonomik yapılarına dönük net
bir yorum yapılamamaktadır. Kamusal açık
mekanda kullanıcı çeşitliliğinin sağlanamamasının ardındaki nedenler bir başka
araştırma sorusu olarak sonraki çalışmalara
bırakılmıştır.
Davranış boyutunda yapılan ölçümlerde
alanda oturmak, sohbet etmek, manzarayı
izlemek, dinlenmek gibi pasif eylemler
(%62) ağırlık kazanmıştır. Katılımcıların
alanı kullanma sıklığının yüksek çıkması,
alanda 2-3 saat (%43) ve 3 saatten fazla
(%41) vakit geçirmeleri ve yer bağlılığı
ölçeğine verilen tepkilerin ortalama değerlerinin oldukça yüksek olması kullanım
sıklığı, yerde geçirilen süre ve yer bağlılığı
arasındaki olumlu korelasyonun konut ve
rekreasyon alanları için bulunan varlığını
(Hay, 1998; Graefe, 1994) kamusal açık mekânlar için de doğrular niteliktedir. Katılımcıların grup büyüklüğüne bakıldığında
yalnız gelenlerin yüzdesinin düşük olması
(%19) burasının bir sosyalleşme ve buluşma
alanı olduğuna, alanın sosyal boyutuyla da
değer taşıdığına işaret etmektedir. Sosyal
çevre başlığında sosyalleşme imkânları ile
ilgili ifadelerin ortalamanın üzerinde değer
alması bu sonucu desteklemektedir.
Süreç/etki boyutunda yapılan ölçümlerde
sevgi, mutluluk, keyif, güven ve gurur
ifadelerinin 4’ün üzerinde ortalama değere
sahip olması, alanın kullanıcıları üzerinde
olumlu yönde etki kurduğunu göstermektedir. Bilişsel süreç ile ilgili sorularda
duygusal ifadelerin öne çıkması ve doğal
çevre bileşenlerinin dile getirilmesi, bu
alan özelinde yerin anlamı oluşurken yapılı
çevre bileşenlerinin görece daha az etkili
olduğunu, özellikle deniz ve manzara ile
kurulan güçlü duygusal bağın devreye girdiğini ortaya koymuştur. Anlatılan anılarda
kıyının önemli bir doğal bileşeni olarak
“deniz” olgusunun ön plana çıkması, doğal
bileşenlerin yer bağlılığının oluşmasında

Kamusal Açık Mekânlarda “Yer Bağlılığı”

önem taşıdığı savını güçlendirmektedir.
Duygusal süreçle ilgili sıkça söylenen
huzur, rahatlık, sakinlik gibi duygular ise
alanın kullanım biçiminde pasif eylemlerin ağırlıklı olmasıyla ilişkilendirilebilir. Carr’ın (1992) ifade ettiği gibi aktif
eylemler eğlence duygusunu, zevk ve
sevinci arttırırken, pasif eylemler dinlenme
duygusunu arttırmaktadır. Süreç/etki boyutunda, Bostanlı’da bir sokağa ismini veren,
alandaki geçmiş kullanımı oluşturan ancak
yeni düzenlemede korunmayan Churchill’e referans veren ifadelerin oranının
hayli düşük olması (%4,5) bağlamın geçmiş
hafızasının silinmeye başladığını göstermektedir.
Yer boyutu ile ilgili değerlendirmede
kamusal mekân tasarımı için çok önemli
bir kriter olan “erişilebilirlik” kriterinin
yeterlilik açısından en yüksek ortalama
değere sahip olması olumludur. Katılımcıların %38’inin alana toplu taşıma ile
ulaştığı göz önünde bulundurulduğunda bu
değerin yüksek çıkmasında alana toplu ulaşım alternatiflerinin olmasının etkili olduğu
söylenebilir. En düşük değeri ise katılım ile
ilgili ifadeler almıştır. Katılım vurgusunun
sıklıkla yapıldığı ve bu modelin övgü kaynağı olduğu bir projede katılımın sadece
uzman görüşü ile sınırlı kaldığı, projelendirme ve uygulama sürecinin kentlilerle
birlikte yürütülmediği, kullanım sonrasında
bir değerlendirme çalışması yapılmadığı,
kullanıcıları proje sürecine dâhil ederek
mekânı sahiplenme duygusunun gelişmesine katkı sağlayan katılımcı modelden
yeterince faydalanılmadığı sonucuna
varılabilir. Bundan sonraki araştırmalarda
yer bağlılığı ölçeğinin ileri analiz teknikleri ile (regresyon ve faktör analizleri) yapısının
tanımlanması ve katılımın yer bağlılığını
açıklamada ne denli etkili olduğunun incelenmesi yerinde olacaktır.
Yer boyutunun yapılı çevre başlığındaki
estetik kriterinin ve anketin son bölümünde
beğeni düzeyini ölçen genel değerlendirmenin ortalama değerlerinin yüksek olması
uygulanan projenin tasarım niteliğinin
kullanıcı tarafından olumlu bulunduğunu
göstermektedir. Olumsuz görüşlerin çoğu,
kullanıcıların alanı koruyamaması, kötü

kullanması ve temiz bırakmaması yönünde
dile getirilmiştir. Benzer bir tespite basit
gözlem sonucunda da ulaşılmıştır. Duygusal bağlılığın yüksek olduğu bir yerde,
kullanıcıların çevreyi koruma duyarlılığı
göstermesi beklenirken (Vaske ve Kobrin,
2001), aksi yönde davranış ve tutumların
sergilenmesi, yere bağlılık ve çevre sorumluluğu ile ilgili katılım, kültürel, demografik faktörler ve başka diğer olası faktörlerin
etkisini araştırmaya değer kılmaktadır.
5. Sonuç
Kentlerin önemli bir parçası olan kamusal
açık mekânlar kentlilerin fiziksel, sosyal,
duygusal ihtiyaçlarını, arzu ve beklentilerini karşılayabildikleri ölçüde kent hayatına
dâhil olurlar. Kent hayatına dâhil oldukları
zaman da kullanıcılarıyla karşılıklı etkileşime girerler. Etkileşim süreci işlerken
insanların yerle kurdukları ya da kuramadıkları bağ çevre psikolojisi alanında yer
duygusu (sense of place), kökleşmiş olma
(rootedness), yere bağımlılık (place dependence),
yer kimliği (place identity), yere aidiyet (place
belonging) ve yer bağlılığı (place attachment)
gibi kavramsallaştırmalarla ele alınmaktadır (Hammitt, Backland ve Bixler, 2006). Bu çalışmada, insanlar ve yerler arasındaki ilişki
“yer bağlılığı” odağında tartışılmış, İzmir
kentinin kamusal açık mekânlarından biri
olan Bostanlı kıyısında bir alan araştırması
gerçekleştirilmiştir.
Alan araştırmasında elde edilen bulgulara
göre; incelenen alanın kullanıcı gereksinimlerini karşılayacak çeşitlilikte eylem
örüntülerine (aktif ve pasif etkinlikler), dolayısıyla işlevsel değere sahip olduğu, kullanıcıların yerle kurdukları ilişkide daha çok
duygusal sürecin etkili olduğu, hem duygusal, hem bilişsel süreçte doğal bileşenlerin
etkisinin yapılı çevre bileşenlerinin etkisinden daha güçlü olduğu, yerin sosyal boyutuyla da değer taşıdığı gibi sonuçlar dikkati
çekmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda
alanın, yer bağlılığı kurulabilecek potansiyellere sahip olduğu söylenebilir. Ancak,
yer bağlılığının bir göstergesi olan çevresel
sorumluluk davranışlarının burada sergilenmiyor olması, “burası benim parçam”,
“burayı özlüyorum” ve “buraya kendimi
ait hissediyorum” gibi yer bağlılığını ölçen
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bazı maddelerin ortalama değerlerinin görece düşük çıkması, anılara yönelik soruyu
az sayıda katılımcının cevaplamış olması
ve cevapların yarıya yakınının düzenleme
öncesine ait olması, alanda yer bağlılığının
henüz gelişme sürecinde olduğunu göstermektedir.
İnsan mekân ve beden deneyimi konusunda duyarlı bir tasarım yaklaşımına sahip
olmasına karşın araştırma alanında çevresel sorumluluk tutumunun düşük olması,
tasarım sürecinde kullanıcı katılımının
dikkate alınmamış olmasıyla ilişkilendirilebilir. Anı katmanının henüz oluşmaması,
alanda geçirilen zamanın yer bağlılığı
için önemi göz önünde bulundurulduğunda, araştırmanın yapıldığı 2019 yılında
düzenlemenin üzerinden üç yıl gibi kısa bir
süre geçmesi ile bağlantılı görünmektedir.
Bostanlı Köprüsü ve Gün Batımı Terasları
geçmişi olan bir alandır ancak burada geçmiş kullanımına ilişkin izler kısmen korunurken (balıkçı barınağı) kimi önemli izler ise
(Churchill ve yakın çevresi) silinmiştir. Alanın
geçmiş belleğinde önemli bir yere sahip
olan ve bir sokağa da adını veren Churchill’in izlerinin yorumlanarak sürdürülmesi
yerine yok sayılması alandaki yer bağlılığının geçmişin potansiyelini kullanmak
yerine zamana bağlı olarak yeniden inşa
edilmesini zorunlu kılmaktadır. Hâlbuki
sosyo-kültürel sürdürülebilirliği sağlamak
ve yer bağlılığını geliştirmek için belleği
olan alanlarda var olan değerlerin korunması önemlidir.
Araştırmanın kısıtları nedeniyle çalışmanın
küçük bir örneklem grubuyla yapılması ve ölçeklere güvenirlik testlerinin ve
ileri analiz tekniklerinin uygulanmaması
araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Kamusal açık mekânlarda yer bağlılığı
açısından ilk olan ve bir ön çalışma olarak
nitelendirilebilecek bu ampirik çalışmanın
sonraki araştırmalarda daha büyük örneklem gruplarıyla, nitel ve nicel ölçümlerin
birlikte yapıldığı çoklu yöntemlerle, yer
bağlılığını etkileyebilecek olası değişken sayısının arttırılması ve değişkenler
arasındaki korelasyonu açıklayan analiz
tekniklerinin uygulanmasıyla geliştirilmesi
mümkündür.
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Kamusal açık mekânlar ve kullanıcıları
arasındaki bağın deşifre edilmesine dönük
yapılan bu araştırma, karmaşık ve çok
katmanlı ilişkiler barındıran kamusal açık
mekânların nasıl okunabileceğine dair bir
alternatif sunmuştur. 21. yüzyıl kentlerinin
değişen kamusallıkları ve tasarım parametreleri alternatif arayışları gerekli kılmaktadır. Diğer yandan, kamusal açık mekânların kullanım sürecinde değerlendirilmesi
ileriye dönük çalışmalar için yeni kanallar
açmaktadır. İnsan-çevre etkileşiminin
çözümlendiği araştırmalarda, kamusal açık
mekânların kullanıcı odaklı tasarım süreçlerinde dikkate alınması gereken girdiler
ve uygulanabilir yöntemler ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu alandaki denemelerin,
nitelikli, başarılı ve yer duygusunun oluşmasına izin veren kamusal açık mekânların
tasarlanmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir

•

Kamusal Açık Mekânlarda “Yer Bağlılığı”
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Öz
Yeldeğirmeni Mahallesi tanınırlığı her geçen
gün artan tarihi bir konut bölgesidir.
Yerleşimin ortaya çıktığı ilk günden
günümüze kozmopolit bir yapıya sahip
olmuştur. Türkiye’nin neoliberal ekonomik
politikaları benimsediği 2000 yılı sonrasında
yoğun bir kentsel hareketlilik altındadır. Yeni
kentli gruplar mahalleye gelmekte ve buraya
yerleşmektedir. Bunun bir sonucu olarak
mahallenin çarşı izini oluşturan Karakolhane
Caddesi’nde yeni tüketim mekânları ortaya
çıkmaktadır. Bu mekânlar yeni sakinlerin
yaşam tarzlarıyla ilişkili tüketim pratiklerini
yansıtmaktadır.
Mekân-yer ve zaman teorileri
küreselleşmenin etkisiyle mekânın zaman
bağlamından koptuğunu aktarmaktadır. Bu
anlamda kimlik, tarih ya da ilişkiden arınmış
mekânlar ortaya çıkmaktadır. Tüketim
mekânları da bu anlamda dünyanın herhangi
bir noktasında aynı özellikleri gösteren
anlamdan arındırılmış benzer mekânlar
haline gelmektedir. Karakolhane Caddesi
üzerindeki tüketim mekânları incelendiğinde
bu önermeye aykırı düşecek şekilde tüketim
mekânları olduğu tespit edilmiştir.
Mahallede geleneksel mahalle dokusu içinde
bulunan esnaf ve zanaatkarlar ile yeni nesil
işletmelere ve alternatif gruplara ait
mekânlar bir arada bulunabilmektedir. Bu
durum bize Yeldeğirmeni Mahallesi’nde
genel teorilerin işaret ettiğinin ötesinde
mikro bir model geliştiğini göstermektedir.
Araştırmada, Yeldeğirmeni’nin değişen
tüketim pratikleri ve yeni kent sakinleri ile
ortaya çıkan mekânsal katmanlaşması
mekân-yer-zaman ile tüketim teorileri
ışığında incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Yeldeğirmeni, zaman,
mekân, tüketim, tüketim kültürü.
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Extended Abstract
Consumption culture has transformed into a norm which is adopted similarly in the different regions of the world. Under the
effect of transformed practices, consumption spaces are produced as spaces which present similar typological and stylistic
features. Most of the theories state that time and space have purified their cultural and local identities and differences with
globalisation. Existence of the identical consumption spaces in the city centres causes to differentiate social strata, daily life
practices and time cycle, ultimately to lose their identity and memory, in the other words, to join a transformation process.
However, the consumption spaces that are apart from the boundaries drawn by widely adopted theories on time-space and
consumption, authentic consumption spaces, and related urban areas are seen around the world.
Yeldeğirmeni Neighbourhood is a historical dwelling zone in İstanbul where the popularity of the field had increased rapidly.
From the first day that it occurred to today, the neighbourhood has been transformed spatial and morphologically under the
effect of the settlers who have different socio-economic and cultural identities. After the 2000s, Turkey has adopted neo-liberal
policies predominately. As a result of this neo-liberal policies, İstanbul and the historical dwelling zones of the city is under
the effect of domestic mobility. Yeldeğirmeni is one of the neighbourhoods which are affected by this wave. New urbanite
groups have moved into the neighbourhood and settled down here. The demographic change and population activity had seen
especially on Karakolhane Street which is the local bazaar of the residential area, and side roads. As a result of new lifestyles
and consumption habits of the new locals, new types of consumption spaces had emerged in the neighbourhood. Most of the
new spaces are seen on Karakolhane street. It is obvious that these spaces represent the consumption practices and also the
new dwellers of Yeldeğirmeni.
In this study, the transformation of the neighbourhood was examined as a field study. During the expiatory study which was
held before the field study, the urban transformation and mobility are observed in Yeldeğirmeni. As a result of this, the initial
hypothesis of the study was determined as “The identification of consumption places in Yeldeğirmeni District under the
influence of new users and consumption styles”. Before the field study, examining the neighbourhood by gentrification theories
was seemed possible. However, in the course of the field study, it has been determined that social transformation in
Yeldeğirmeni Neighbourhood does not take place in one dimension. The data has shown us that the new residents who came to
the neighbourhood (with their new lifestyles) and the old locals can live together. The old and new locals are establishing
multi-layered relations with each other. As a result of this, consumption spaces transformed and varied to represent different
consumption and lifestyles. Authentic structures that differ from general gentrification theories have been observed in the field.
The aim of the study is to examine the transformation in a city centre in the scope of spatial scale, to explain the differences
and similarities of the old and new consumption spaces by relating with the change of the social structure in the
neighbourhood. The problematic of the study is the inability to explain the transformation in Karakolhane Street with accepted
general judgments about consumption, time, space and place. In this sense, the main purpose of the study is to prove the
difference and authenticity of the transformation in the area compared to other city centres by examining the types of
consumption spaces. The physical borders are the area between Karakolhane Street and the first side roads that are parallel to
the main street. The field study was conducted by observation in-situ, personal interviews, photographing, archive scanning in
primary and secondary sources, drawing sketches of the spaces.
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The spaces within the study boundary are categorised under three main titles according to their general functions, and thirtyseven subtitles have been identified under these titles. The main titles obtained are food & beverage spaces, crafts spaces and
shopping spaces, respectively. Spatial variety highly related to the life-styles, that is consumption practices. Ergo, on the first
level, the generations of the consumption spaces were determined. Five generations are revealed: First generation, second
generation, new generation, chain, and anarko consumption spaces. Each type of consumption space in the area belongs to
one of the generations listed. In other words, these generations contain different functions within themselves. When the
consumption spaces in the field were examined, it has been determined that are several samples that will contradict spaces
that are pointed by common theories. Tradesmen and craftsmen, who are in the traditional neighbourhood pattern, and spaces
which belong to new generation businesses and alternative groups can be found together in the neighbourhood. It is seen that
a micro model has developed in the Yeldeğirmeni Neighbourhood beyond what general theories indicate.
Keywords: Yeldeğirmeni, time, space, consumption, consumption culture.

Tarihi Kent Merkezlerinde Tüketim Mekanlarının Dönüşümü

1. Giriş
Tüketim kültürü küreselleşmenin etkisi
altında kültürel ve yerel kodlarla donatılmış sınırlı düzleminden çıkarak, dünyanın
pek çok yerinde benzer şekilde uygulanan
özdeş bir biçime dönüşmektedir (Yırtıcı,
2009). Tüketim mekanları ise değişen ve
dönüşen yeni pratiklerin etkisi altında
dünyanın her yerinde benzer tipolojik ve
biçemsel özellikler gösteren özdeş mekanlar olarak üretilmektedir. Zira Harvey’in de
belirttiği gibi (1990/2016) zaman ve mekân
da küreselleşmenin etkisi altında kültürel
ve yerel kimliklerinden ve farklılıklarından arınmaktadır. Kent merkezlerinde
özdeş mekanların görülmesi, bu alanlarda
kullanıcı yoğunluklarının ve profillerinin
dönüşmesine, günlük yaşam pratiklerinin
ve zaman döngüsünün farklılaşmasına, en
nihayetinde sahip olduğu kimlik ve hafızayı kaybetmesine, bir başka ifadeyle bir
dönüşüm süreci içerisine girmesine neden
olmaktadır. Zaman-mekân ve tüketim üzerine yaygın olarak kabul görmüş teorilerin
çizdiği sınırların dışında özgün tüketim
mekanları ve bununla ilişkili kentsel alanlar görülmektedir.
Yeldeğirmeni Mahallesi, İstanbul’un
tanınırlığı gün geçtikçe artan tarihi konut
bölgelerinden biridir.1 Yerleşim birimlerinin oluşmaya başladığı ilk günden itibaren
farklı sosyo-ekonomik ve kültürel itkilerle
mekânsal ve morfolojik dönüşümler geçirmiştir. Günümüzde mahalle, yeni bir kentsel hareketliliğin etkisi altındadır. Yaşanan
hareketliliğin etkisi yoğun olarak alanın
omurgasını oluşturan Karakolhane Caddesi
ve etrafında görülmektedir. Cadde aksında
ve ona dik bağlanan sokaklarda ortaya
çıkan tüketim mekanlarının özellikleri,
mahallede yaşanan toplumsal ve ekonomik
dönüşümün izdüşümünü yansıtmaktadır.
Yeldeğirmeni Mahallesinde yaşanan dönüşüm alan çalışması ile incelenmiştir. Alan
çalışmasına başlamadan önce yapılan keşif
çalışmasında Kadıköy ilçesi içinde birbirine komşu bulunan Moda ve Yeldeğirmeni
semtlerinin geçirdiği kentsel dönüşüm ve
hareketlilik bağlamında çalışmanın başlangıç hipotezi “Yeldeğirmeni Mahallesi’ndeki tüketim mekanlarının, yeni kullanıcı-

ların ve tüketim biçimlerinin etkisi altında
özdeşleşmesi” olarak belirlenmiştir. Alan
çalışmasından öncelikle mahallede yaşanan
hareketliliği soylulaştırma teorilerine göre
incelemek mümkün görülmüştür. Ancak
çalışma sırasında Yeldeğirmeni’ndeki
toplumsal yapının tek boyutlu ve doğrusal
bir dönüşüm geçirmediği, yani sadece eski
kullanıcının alandan gidip yeni tek bir
grubun alana yerleşmediği aksine eski ve
yeni mahalle sakinleri ve geçici kullanıcıların çok katmanlı bir toplumsal ilişkiler
ağı ortaya koyduğu bilgisi elde edilmiştir.
Bunun sonucunda tüketim mekanları da bu
grupların varlığını temsil edecek şekilde
aynı biçimde dönüşmüş ve hatta yenileri
ortaya çıkmıştır. Alanda genel soylulaştırma teorileri ile ayrışan özgün yapılar
görülmüştür. Çalışma, tarihi bir kent
merkezindeki dönüşümü mekân ölçeğinde
incelemeyi, eski ve yeni tüketim mekanları arasındaki farklılık ve benzerliklerini,
mahallenin toplumsal yapısındaki değişimle ilişkilendirerek açıklamayı hedeflemektedir. Çalışmanın sorunsalı tüketim,
zaman, mekân ve yere dair kabul görmüş
genel yargılarla Karakolhane Caddesi’ndeki yaşanan dönüşümün açıklanamaması
olmuştur. Çalışmanın amacı, mevcut
tüketim mekanlarına ait tipleri inceleyerek
alanda yaşanan dönüşümün diğer kent merkezlerine göre farklılığını ve özgünlüğünü
kanıtlamaktır. Fiziksel sınırlar Karakolhane
Caddesi ile caddeye ilk paralel sokakların
arasında kalan bölgedir. Çalışmanın yöntemi alan çalışmasıdır. Çalışma süresince
yerinde gözlem, kişisel görüşme, fotoğrafla
belgeleme, birincil ve ikincil kaynaklarda
arşiv taraması ve kroki çizimi yapılmıştır.
Çalışma sınırı içindeki mekanlar genel
işlevlerine göre üç ana başlık altında
toplanmış, bu başlıklar altında otuz yedi alt
başlık tespit edilmiştir. Mekânsal çeşitlilik
farklı yaşam tarzlarına dolayısıyla farklı
tüketim biçimlerine göre artmaktadır. Bu
nedenle öncelikle alandaki tüketim mekanlarına ait nesiller tespit edilmiştir. Sonraki
aşamada incelenen tüketim mekanları aynı
işlevde dahi olsa farklı nesillere dahil olmaktadır. Bu bağlamda tipleri sadece işlev
açısından incelemek yetersiz kalmaktadır.
Katmanlaşmalarda yaşanan kırılma nok-

1

Yeldeğirmeni Mahallesi günümüzde
Rasimpaşa Mahallesi’ne bağlı bir semttir.
Ancak mahallenin eski sakinleri tarafından
da yeni sakinleri tarafından da Yeldeğirmeni
Mahallesi olarak anılmaktadır. Çalışma
boyunca Yeldeğirmeni Mahallesi olarak
kullanılacaktır.

Sayı 33, Temmuz 2021

19

Elifcan Duygun, Rifat Gökhan Koçyiğit

talarının nitelikleri belirlenmiş, mekanlar
bunlara göre incelenmiştir. Bunlar, işlevsel
dönüşüm, mekân organizasyonlarının dönüşümü, sokak kullanımlarının dönüşümü,
biçemsel dönüşüm ve konsept, cephelerin
dönüşümü, sosyal boyutun dönüşümü,
zaman ve mekân kullanımı ile ödeme
biçimidir.
2.

Tüketim Kültürü ve Tüketim
Mekanlarının Anlamsal Dönüşümü
Tüketim, 19. yüzyıl itibariyle bireylerin
temel ihtiyaçlarının karşılandığı bir eylemler zinciri olmaktan çıkarak (Aksel, 2008),
toplumsal hiyerarşiyi belirleyen gösterge
ve kodlarla oluşturulmuş küresel bir sisteme dönüşmüş ve bir kültür haline gelmiştir. Küreselleşmenin etkisi altında ortaya
çıkan gösterge ve kodlar dünyanın pek
çok yerinde benzer ve hatta özdeş tüketim
pratiklerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Bu duruma paralel olarak özdeş mekânsal
organizasyon ve biçeme sahip tüketim mekanları ortaya çıkmıştır (Yırtıcı, 2009). Ayrıca
günümüzde tüketim sadece somut nesnelerin değil soyut kavramların da tüketimini
kapsamaktadır. Harvey (1990/2006) tüketimin hayat tarzlarını ve boş zaman faaliyetlerini de kapsadığını aktarmaktadır.
Fenomenolojik mekân anlayışında mekânda insan deneyimi değerlidir ve mekân
anlayışında algılar ön plandadır (Bilgin,
2016). Mekânda ilişkisel boyut ön plana
çıkmaktadır. Bu yaklaşıma göre mekân
heterojendir ve tekilden ziyade çoğuldur. Ancak küreselleşme ile tek tipleşen
toplumsal yapılar ve bununla ilişkili olarak
dönüşen tüketim pratikleri, benzer mekânsal tipolojilerin doğmasına neden olmaktadır. Lefebvre mekânın sadece plancıların,
tasarımcıların ya da yatırımcıların değil
aynı zamanda diğerlerinin yani kullanıcıların da gündelik etkileşimine bağlı olduğunu belirtmiştir. Soyut ve somut bütün
özellikleri bir arada bulundurmaktadır
(Elden, 2009). Lefebvre üçlü bir diyalektik
önererek “algılanan, tasarlanan ve yaşanan” (Lefebvre, 2000/2014) üçlüsünü mekânın
üretimi sürecinde tanımlamaktadır. Bu
anlamda mekânsal pratik gündelik gerçeklik ve kentsel gerçeklik içinde sıkı sıkıya
birleşmektedir. Mekânın temsilleri ya da
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tasarlanmış mekân ise soyut mekanlardır.
Temsil mekanları ya da yaşanan mekân,
mekâna eşlik eden imge ve sembollerle
o mekânı tarif edenlerin ve sadece tarif
ettiğine inanların mekanlarıdır (Lefebvre,
2000/2014). Bu bağlamda tüketim mekanları
sosyo-ekonomik ve toplumsal değişimleri,
katmanlaşmaları ve kırılmaları yansıtmaktadır.
Mekandaki ilişkisel boyutu etkileyen diğer
bir faktör de zamandır. Zaman kavramı
modern dünyada niceliksel olarak ölçülebilir, doğrusal ve geri dönüşsüz olarak kabul
edilmektedir. Bu, fiziğin zaman kavramıdır (Bilgin, 2016). Ancak Harvey (1990/2006)
zamanın kültürel ve toplumsal normlara
göre farklı algılandığını belirtmektedir.
Toplumsal olarak farklı zaman kavrayışları
iç içe geçmiştir. Zaman ve mekân kavramları, toplumsal hayatı yeniden üreten
koşulların etkisiyle şekillenmektedir.
Kıray (2016) zamanın, gündelik hayatımızın
içinde objektif, ölçülebilir, sabit ritimli
bir olgu ve insan algılarına, şemalarına ve
temsillerine göre şekillenen bir olgu olarak
iki ayrı şekilde algılandığını belirtmektedir. Farklı zaman tipleri toplumsal hayatın
içinde birbiriyle eş zamanlı ve ilintili
olarak faaliyet göstermektedir. Bu durum
da mekanların kendine özgü zamanlarının
oluşmasını sağlamaktadır. Bu anlamda
farklı zaman-mekân ikilikleri sadece özdeş
mekanları ya da mekanların giderek özdeşleşmesini imkânsız kılmaktadır (Koçyiğit,
2007). Harvey (1990/2006) küresel zamanda
bilginin ve teknolojinin yeni ağlarla yayılması sonucunda dünyanın farklı bölgelerinde aynı zaman döngüsü ve mekânsal
pratiklerin ortaya konulduğu savını ortaya
koysa da zamanın toplumsal bir olgu
olması nedeniyle, küresel zaman mekân
dengesini bozan, delen ve kendine özgü
zaman döngüsünü ortaya koyan mekanlar
olması kaçınılmazdır. Bu anlamda tüketim
mekanları küresel ekonomik sistemler ve
toplumsal tüketim pratikleri altında özdeşleşme eğilimleri gösterse de bunun dışında
kalan özgün mekanların da özgün zaman
pratiklerini görmek mümkündür.
Tüketim, 19. yüzyıl itibariyle bireylerin
temel ihtiyaçlarının karşılandığı bir eylem-
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ler zinciri olmaktan çıkmış (Aksel, 2008), 20.
yüzyılın ikinci yarısından itibaren toplumsal hiyerarşiyi belirleyen gösterge ve
kodlarla oluşturulmuş küresel bir sisteme
dönüşmüş ve bir kültür haline gelmiştir
(Baudrillard, 2002). Tüketim kültürünün göstergeler sistemi günümüzde sadece somut
nesneleri değil hayat tarzı, boş zaman
aktiviteleri gibi kavram kümelerini de
kapsamaktadır (Harvey, 1990/2006). Dönüşen
tüketim kavramının etkisiyle günümüzde
tüketim mekanları insanların boş zamanlarını değerlendirdikleri anonim mekanlara
dönüşerek gösterge mekanlar hale gelmiştir. Bu mekanlarda insan deneyimi tüketimin bir parçasıdır.
Türkiye’de tüketim kültürünün kökleri 18.
yüzyıla kadar uzanmaktadır. Batılılaşmanın etkisiyle 19. yüzyılda geniş bir kesime
yayılan yeni yaşam tarzlarıyla tüketim
alışkanlıkları değişmiştir. Bu dönemde
günümüzde de varlığı devam eden pek
çok yeni tüketim mekânı ve boş zaman
eylemleri hayatımıza girmiştir (Orçan, 2014).
Batılılaşmayla birlikte belirli bir kesime
ait olan tüketim alışkanlıkları ve tüketim
mekanları Cumhuriyet ile birlikte daha geniş bir kesime yayılmıştır. 1950’li yıllarla
birlikte Türkiye’nin serbest pazara eklemlenme çalışmaları (Boratav, 2015) sonucunda
hâkim olmaya başlayan tüketim kültürü 21.
yüzyıla kadar yerleşmiş ve toplumsal bir
norm haline gelmiştir. Süreç içinde farklılaşan tüketim alışkanlıklarının etkisiyle
değişiklikler yaşanmış, ilk defa karşılaşılan
tüketim pratikleri yeni mekânsal tipleriyle
gündelik hayatımızda yer almıştır (Orçan,
2014). Günümüzde tüketim mekanları
coğrafyadan ve zamandan koparak tek bir
normun etkisi altında tek tipleşme gerilimi
altındadır. Bu nedenle tüketim mekanlarının dönüşümü, eğer alışveriş merkezleri
gibi yalıtılmış alanlarda değillerse, kent
içindeki tüketim mekanlarını değiştirmektedir.
2.1. Tüketim Merkezlerinin Kent İçinde
Yer Değiştirmesi
Türkiye, 21. yüzyıl itibariyle neo-liberal
ekonomik modeli benimsemiş ve küresel
ekonomiye dahil olmuştur. Ülke yönetiminin her aşamasında olduğu gibi kent

politikaları da bu ekonomik modele göre
gerçekleşmektedir. İstanbul bir metropol
olarak bu politikaların odağında yer almaktadır. Post-fordist dönemde kapitalizm,
kent merkezlerinde kendini yeniden üretmektedir. Sermayenin üretim ve yeniden
üretim sürecindeki hareketinin etkisi altında sermayedar karını artırmak için yeni
mekânlar yaratmaktadır. Ortaya çıkan yeni
mekânlara ilgi yükselirken, diğer mekânlara olan gerilemektedir. Bu durumda
kentlerin mübadele değeri ortaya çıkmakta,
kent merkezleri yeniden keşfedilmektedir
(Uysal, 2006). Kent merkezleri sadece sermaye aracılığıyla değil, kent politikaları ve
yerel yönetimlerin çalışmaları sonucunda
da dönüşmektedir.
Piyasaların ve hükümetlerin bilinçli
tasarımlarıyla dünyada çeşitli merkezler
yaratılmaktadır. Yaratılan ya da öne çıkarılan merkezlerin değeri, tüketici kimliğiyle
özdeşleşerek anlamlandırılmaktadır. Kent
merkezlerinin dönüşümünü sağlayan yöntemlerden biri de kültür politikaları olmuştur. Kültür endüstrisinin üretim ve tüketim
biçimlerinde örgütlenen tüketici gruplar,
aynı kentsel mekânlarda buluşmaktadır.
Sanatçılar, kent içindeki gerilemiş alanlardaki binalara ve atölyelere yerleşerek bu
alanlara “canlılık” getirmekte, kent içinde
bir harekete neden olmaktadır. Bu alanlar,
orta ve orta üst sınıfın ilgisini çekerek yeni
tüketici grupların alana gelişini hızlandırmaktadır (Kratke, 2014). Bu çekimi, daha
avantajlı grupları alana çekerek kendilerinin burayı terk etmesi izlemektedir. Öncü
gruplar, başka bir bölgeye yerleşerek bir
çeşit yerleşme döngüsü başlatmaktadır. Bu
durumda kent merkezleri farklı dönemlerde değer kazanmakta ya da çöküntü alan
haline gelmektedir. “Chasing Cool” adlı
makalede yeni kentli tüketici grupların
yeni yerler keşfederek buralara göçü ve bu
yeni alanların dönüşümü, yıkıcı gücü olan
bir Alman Tankı’na benzetilmektedir. Yazıya göre “havalı gruplar” olarak tanımlanan genç ve tüketim gücü yüksek gruplar,
kentsel mekânları dönüştürmektedir. Bu
durum en iyi ev kiraları ve fiyatlar üzerinden örneklendirilmiştir (Chasing cool, 2003).
İstanbul, küresel pazara bir dünya kenti
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olarak sunulmaktadır. İstanbul içindeki
çoğu kent merkezi kültür endüstrisinin
tetiklendiği döngünün içine girmektedir.
Kadıköy ilçesinde de pek çok farklı tipte
dönüşüm aynı anda gerçekleşmektedir.
Bunlardan farklı olarak Yeldeğirmeni,
dünyada ve İstanbul’da örnek verilen
merkezlerin geçirdiği dönüşüme benzer bir
dönüşüm geçirmektedir. Orta gelir grubu
eski mahalle sakinlerinin yaşadığı bir semt
olan alanda yeni kentli gruplar görülmektedir. Bu grupların varlığı fiziksel ve
sosyolojik olarak yaşanan değişimlerden
okunabilmektedir.
Sanatçılar, yeni kentli gruplar, kültür
endüstrisi çalışanları ve beyaz yakalılar
alana geçici bir yoğunluk getirdikleri gibi
mahalleye yerleşerek kalıcı da olmaktadır.
Bunun sonucunda alan hem fiziksel hem de
sosyo-kültürel olarak değişmektedir. Yeldeğirmeni’nde toplumsal ilişkiler ağının bir
üretimi olarak ortaya çıkan modelin özelliklerini ortaya koymadan önce yeni kentli
grupların alana geliş nedenlerini tespit
etmek gerekmektedir. Bunları incelediğimizde bazı nedenlerin kendiliğinden, kendi
iç dinamikleriyle, bazı nedenlerin planlı
ya da plansız dış dinamiklerle geliştiği
görülmektedir:
• Konum ve Ulaşım: Otobüs durakları, vapur iskeleleri, Marmaray, ana
arterlere ve merkezlere yakınlığı hem
sınır hem de ulaşım kolaylığı sağlamaktadır.
• Kiralama ve Mülkiyet: Mülkiyet ve
kiralama bedelleri, komşu semtlere
göre daha ucuzdur. Erasmus ve üniversite öğrencileri, bekar çalışanlar
paylaşımlı ev kiralama seçenekleri
bulmaktadır. Ayrıca uygun fiyatlı ve
paylaşımlı atölye, dükkân kiralama
olanakları da vardır.
• Tarihi Çevre: Mahallede anıt yapı
ya da anıt sayılabilecek yapılar
bulunmakta ve hali hazırda kullanılmaktadır. 6-7 Eylül olayları sonrası
İstanbul’da bozulan kozmopolit
yapının mirası ile sokak akslarının
ve perspektiflerinin korunması bir
cazibe merkezi yaratmaktadır. Ayrıca
tarihi çevre içine sadece yapılar
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girmemektedir. Yeldeğirmeni farklı
dinlerden sakinlerinin yakın zamana
kadar yaşadığı ve sembolleştiği bir
mahalledir. Bu durum bize mekânın
sadece fizik mekânı olmadığını toplumsal ilişkilerle değer kazandığını
bir daha göstermektedir.
•

Mekânsal Deneyim: Mahalle, çeşitli
dönem mimarisine sahip yapıları
deneyimleme şansı, yeni binalarda
yaşam tarzını yansıtan mimariyi
uygulama, sokak kotunun sokak
sanatı ve çeşitli esnek kullanımlarla
deneyimlenmesi sağlanmaktadır.

•

Yaşam Tarzı: Farklı yaşam tarzlarını
benimseyen grupların alanda boş
zaman geçirme şansının bulunması,
vegan/vejetaryen kafe işletmelerinin
açılması buna örnek verilebilir. Ayrıca freelance ya da ofis dışı çalışan
gruplar alanı tercih etmektedir. Alternatif tüketim modellerini benimseyen
gruplar da kendilerine mekânsal bir
karşılık bulmaktadır.

•

Politik Gelişmeler: Gezi Olaylarının (2013) ve Beyoğlu’ndaki ruhsat
uygulamaları sonucunda Kadıköy
daha güvenli bölge olarak görülmüş,
kullanıcılar ve mekânlar alana göç
etmiştir.

•

Yerel Yönetim: Kadıköy Belediyesi
ÇEKÜL ile yürüttüğü proje kapsamında bölgeyi kültür bölgesi olarak
yükseltmektedir. Alanda, sanat
merkezlerinin açılması, festivallerin
düzenlenmesi kültürel faaliyetler
temelinde bir hareketliliğe ve kullanıcı yoğunluğunun gelmesine neden
olmaktadır.

•

Demokratik Yapı: Mahallede geçmişten günümüze gelen kozmopolit yapı
sonucunda oluşan bir arada yaşama
kültürü ile farklı görüşlere sahip
gruplar bir arada yaşamaktadır.

Yukarıda tespit edilen nedenler incelendiğinde alandaki hareketlilik ile pek çok
Batı Avrupa başkentindeki soylulaştırma
hareketleri bağdaştırılabilir. Bu bağlamda soylulaştırma kuramının en genel
geçer yargısına göre avantajlı grupların
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Şekil: 1
Yeldeğirmeni Mahallesi Sınır ve Komşuları.

dezavantajlı grupların alandan uzaklaştırması beklenmektedir. Davidson ve
Lees soylulaştırma sürecini sermayenin
yeniden yatırımı, dışarıdan gelen yüksek
gelir grupları tarafından sosyal profilin
yükseltilmesi, fiziksel peyzaj alanlarının
değişimi, düşük gelir gruplarının doğrudan
ya da dolaylı olarak yerinden edilmeleri
olarak tanımlamaktadır (Davidson ve Lees,
2005). Ayrıca Uysal (2006) sürecin kriterlerini kentin değer kaybetmiş konut alanlarında başlaması, soylulaştırıcıların varlığı
(özellikle genç profesyoneller bağlamında), kentin
tarihi bölgelerinin zamanla çöküntü alana
dönüşmesi, yeni yapıların inşasından ziyade tarihi yapıların restorasyonu, eski sahiplerinin gönülsüz olarak yerinden edilmesi
olarak tekrar tanımlamıştır. Ancak her kent
merkezi benzer dönüşümler geçirmemektedir. Yeldeğirmeni Mahallesi de bu anlamda
karşı bir mikro örnek oluşturmaktadır.
Yeldeğirmeni Mahallesinin 2010 yılında
gerçekleştirilmiş Yeldeğirmeni Yenileme
Projesi, Marmaray, Haydarpaşa Projesi gibi
farklı ölçeklerde projelerin etkisiyle bir
dönüşüm geçirmeye başladığı kabul edilir
bir gerçektir. Ancak sermaye için metastaz,
kent için özgünlük sayılabilecek özellikleri
mahalledeki dönüşümü Avrupa başkentlerinin alt bölgelerinden ya da İstanbul’un
diğer tarihi kentlerinde gerçekleşen sermaye odaklı dönüşümlerden farklı bir noktaya
taşımaktadır. Mahallenin bu özgün yapısını

kendi tarihinin başlangıcından itibaren çok
katmanlı bir yapıya sahip olması sonucunda yeni sakinlerle çatışmaya girmemesi
ve aksine bir arada yaşamaya hızlı adapte
olması, eski sakinlerinin -bu bağlamda
2000 yılı öncesinde de alanda yaşayan ve
geçmişi olan esnaf ve yerleşimciler- mahallede kalması, büyük ve zincir firmaların
alanda faaliyet göstermemesi yani büyük
sermayenin alana girememesi, emsal artışı
ya da imar değişikliklerinin yaşanmaması,
eski ve yeni sakinlerin mahalle için yüksek
düzeyde bilinç ve hassasiyet göstermesi
oluşturur (Duygun ve Koçyiğit, 2018). Kısaca ifade etmek gerekirse, Yeldeğirmeni
Mahallesi’nde yeni tüketim merkezleri
eski tüketim merkezleri ile birlikte farklı
yaşam tarzlarına ve tüketim pratiklerine
göre çeşitlenmekte ve bir arada bulunabilmektedir. Yaşanan katmanlaşma sonucunda
özgün mekânsal tiplerin de ortaya çıktığı
gözlemlenmektedir.
Yeldeğirmeni Mahallesi’ndeki tüketim
mekanları, tüketim pratiklerini temsil
etmelerinin ötesinde mahallede bulunan
farklı toplumsal grupları, onların yaşam
tarzlarını, kenti kullanma ve algılanma
biçimlerini, mahalleye dahil olma pratiklerini temsil etmektedir. Bu anlamda özgün
yapıyı okumak için tüketim mekanlarının
özellikleri ortaya konmuştur.
3.

Yeldeğirmeni Mahallesi’ndeki
Tüketim Mekânlarının Dönüşümü
Yeldeğirmeni Mahallesi (Şekil 1), Kadıköy
Sınırları içinde yer alan bir konut bölgesidir. Kuzeyde Haydarpaşa Garı, güneyde
Söğütlüçeşme Caddesi, doğuda Ayrılık
Çeşmesi Mezarlığı ve demiryolu, batıda Rıhtım Bölgesi olacak şekilde doğal
sınırlarla çevrelenmiş izole bir topografya
içindedir. Karakolhane Caddesi konut
bölgesinin ana omurgasını ve çarşı aksını
oluşturmaktadır.
Yeldeğirmeni Mahallesi’nin kentsel tarihi
antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Bugün mahallenin bulunduğu alan Khalkedon
(Kadıköy) sınırları içinde bulunmaktadır.
Mahalle, yerleşim birimleri ortaya çıkmadan önce çayır ya da başka ifadelerde
geçtiği gibi bahçedir. Eyice (2016), yerleşim
merkezinin olduğu alanın, Haydarpaşa
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Garı’nın bulunduğu noktadan Acıbadem’e
kadar uzanan geniş bir çayır olduğunu
belirtmektedir. Kauffer Haritasında (Şekil 2)
mahallede hala yapılaşmanın oluşmadığı
ancak yol akslarının ortaya çıktığı görülmektedir. Oluşan yollardan birinin aksı
günümüzdeki Karakolhane Caddesi aksına
oldukça yakındır. 19. yüzyılın başlarında
Khalkedon Müslüman ve Rum nüfusunun
yaşadığı bir köy olma özelliği taşımaktadır
(Çelik, 2017).
19. yüzyılda Haydarpaşa Garı’nın kuzey kısmında askeri hastane (1844-1846),
Mekteb-i Tıbbiye (1894) binası (Eyice, 2016),
depolama alanları (1899-1903) inşa edilmesi sonucunda bölgede yapılaşma artmış
Rıhtım Caddesi üzerinde ilk sıra yapı
blokları oluşmuştur (Akbulut, 1994). Ancak bu
yıllarda herhangi bir bina ya da yapı adası
tipolojisinden söz etmek mümkün değildir.
1821 tarihli Fried haritasında (Şekil 3) ortaya
çıkan yapılar ve yollar görülmektedir.
19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren mahallede Anadolu Yakası’nın ilk apartmanları görülmüştür. Mahalle öncesinde parçalı
bir şekilde göç almış olsa da 1872 Dağ
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Hamamı yangını sonrasında gelen büyük
Yahudi göçü sonrasında bu apartmanların
ortaya çıktığı savı kabul görmektedir (Niyego, 1999).
Hicaz Demiryolları Projesi ile inşa edilen
demiryolu, mahallenin o yönde büyümesini
durduracak sınırını oluşturmuştur. Haydarpaşa Garı’nın inşası sonrasında bölge
hem fiziksel hem de toplumsal değişimlere
açık hale gelmiştir. Gar inşaatında çalışan
mimar, mühendis ve işçiler alanda konaklamıştır. Bunun etkisinde alanda yeni
bir nüfus hareketliliği yaşanmıştır (Atılgan,
2017). 1906 tarihli Goad haritaları incelendiğinde mahallenin sokaklarının ızgara
plan olarak oluştuğu görülmektedir (Şekil 4).
Cumhuriyetin ilanı sonrasında Yeldeğirmeni Mahallesi’nin morfolojik yapısında yollara ve yapı adalarına dair büyük
değişimler yaşanmadığı gözlenmektedir.
Pervititch haritasına göre bölgede yapılaşmanın arttığı okunabilmektedir. Yeni
yapılar ayrık nizam değil bitişik nizam
olarak ortaya çıkmaktadır (Şekil 5). 1950’li
yıllarda İstanbul’a kırdan göç dalgası ve
akabinde yaşanan 6-7 Eylül olayları sonu-

Şekil: 2
1786 Tarihli François Kauffer Haritası
(Kauffer, 1786).
Şekil: 3
F. Fried Haritası, İstanbul ve Boğaz Bölgesi
(Fried, 1821).
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Şekil: 4
1906 Tarihli Goad Haritası ve ortaya çıkan
ızgara plan (Goad, 1906).
Şekil: 5
1937 Jacques Pervititch Haritalarında
Yeldeğirmeni Mahallesi’nde yapılaşmanın
arttığı gözlenmektedir (Pervititch, 1937).

cunda İstanbul’da demografik değişimler
yaşanmıştır. Yeldeğirmeni Mahallesinde de
Haydarpaşa İlave Liman inşaatında çalışan
göçmen aileler Rumlardan kalan mülkleri
satın alarak alana yerleşmişlerdir (Arıker,
2019). Bu dönemin mahallenin demografik
yapısının kırılma yaşadığı dönemlerden
biri olduğu söylenebilir.
2000’li yılların sonrasında Yeldeğirmeni
Mahallesi pek çok mega projenin odağında
kalmıştır. Marmaray, Anadoluray, Haydarpaşa Port Projeleri doğrudan, Kadıköy
Meydanı ve Moda Dolgu Alanı, Fikirtepe
Kentsel Dönüşüm projeleri ise dolaylı
olarak alanı bir geçiş noktası, istasyon
haline getirmektedir. Bu durum mahallenin
ulaşılabilirliğini artırmaktadır.

2 Don Kişot İşgal Evi günümüzde varlık
göstermemektedir.

Ulaşım projelerinin yanı sıra ÇEKÜL Vakfı
danışmanlığında yürütülen “Yeldeğirmeni
Canlandırma Projesi” (2010-2013) kapsamında alanda kalıcı canlanmanın sağlanması
içi proje ve uygulamalar yapılması amaçlanmıştır. Ancak yapılacak değişiklikler,

iyileştirme ve yenileştirme çalışmaları,
mülklerin hızla el değiştirmesi ya da kira
artışları sonucu mevcut kullanıcıların
mahalleyi terk etmesi gibi ihtimalleri de
gündeme getirdiği için soylulaştırma riski
taşımaktadır. Ayrıca Don Kişot İşgal Evi2
gibi mekânlar da alanda görülmüştür. Bu
evin kullanıcıları, öğrenciler, sanatçılar
ve mahalleliler ile dışarıdan gelen kullanıcılar olmuştur (Özdeniz, 2015). İşgal evleri
gibi alternatif yaşam tarzını temsil eden
mekânların takipçisi toplulukların tüketim
biçimleri de genel tüketim kültürünün
dışında kalmaktadır.
Mahalledeki yeni sakinlerin etkisiyle
yapısal bir dönüşüm de gerçekleşmektedir. Binalar işlev değiştirmekte ya da
parsel bazında dönüşmektedir. Ayrıca yeni
ticari işlevler ortaya çıkmaktadır. Çarşı izi
1950’li yıllarda İzzettin ve Duatepe sokaklar arasındadır. Günümüzde Karakolhane
Caddesi aksındadır. Ancak ara sokaklara
doğru yayılmaktadır (Şekil 6).
Sayı 33, Temmuz 2021
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Yeldeğirmeni birbiriyle dik kesişen
sokaklar arasında kalan yapı adalarından
oluşmaktadır. Binaların zemin katlarındaki
cepheler birden fazla dükkâna bölüştürülmüş durumdadır. Parsel yapısı göz önünde
bulundurulduğunda dükkân başına düşen
metrekareler azalmaktadır. Birden fazla
dükkânın birleştirilerek büyük dükkân elde
edilmesi alanda yaygın bir pratik değildir.
Tüketim mekânlarının kullanımının artmasının sonucunda kaldırım ve yol genişliği
azalmakta, bazı noktalarda kaldırım 100
cm’nin altına düşmektedir. Cadde üzerindeki bazı kafeler, mekânların önündeki
alanların üst ve yanlarını kapatarak mekâna
özel bir hale getirmektedir. Bu, alanın
kamusallığını azaltmaktadır. Ancak bazı
işyerleri kendi mekânsal sınırları içerisinde
cephelerini geri çekerek açık alan yaratmaktadırlar.
Yeldeğirmeni, sanatçıların ve sanat
atölyelerinin yoğun olarak görüldüğü bir
alan haline gelmiştir. Kent sokakları da bu
etkinliklerin bir parçasıdır. Kadıköy Belediyesinin düzenlediği “Mural İstanbul”un bir
ayağı da Yeldeğirmeni’nde düzenlenmektedir. Hem festival duvar resimleri hem de
festival dışı duvar resimleri çeşitli binaların
sağır duvarında görülmektedir. Bu durum
semtin görsel kimliğine yeni bir katman
kazandırmaktadır. Duvar resimleri geçici
yoğunluk için cazibe kaynağı olmaktadır.
Bu gibi aktivitelerin etkisiyle cadde üzerinde ve caddeye dik yan sokaklarda, ticari
işletmelerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.
3.1. Yeldeğirmeni Mahallesi’ndeki
Mekânsal Tipler ve Analizi
Karakolhane Caddesi aksında bulunan
tüketim mekanları alanda bulunan farklı yaşam tarzlarını yansıtacak biçimde
çeşitlilik göstermektedir. Bu mekanlar
taşıdıkları en temel özellikleri yani işlevleri
açısından belirli grupların altında toplanabilmektedir. Bu durum mekân-zaman ve
tüketim teorileri açısından incelenmesini
kolaylaştıracak, aynı zamanda aynı işlev
grubu altında farklı özellikler gösteren
mekanları sistematik biçimde okumayı
sağlayacaktır. Alan çalışması sırasında
zemin kotta konut, dernek, özel kurum,
kurs gibi işlevler haricinde kalan tüketim
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mekanları tespit edilmiştir. Bu mekanlar
alışveriş, yeme-içme ve zanaat mekanları
olarak üç ana başlık altında toplanmış, bu
üç başlığın altında otuz yedi farklı tüketim
mekânı tespit edilmiştir (Şekil 7). Çalışma
alanı içinde her bir tüketim mekânı başlığı
altında farklı mekânsal tipler olduğu belirlenmiştir. Ortaya çıkan yeni mekânsal
tipler, aynı işlevlere sahip olsa da farklı
toplumsal grupların tüketim pratiklerine
göre şekillenmiştir. Bu anlamda tüketim
mekanlarını tüketiciye sundukları tüketim
pratikleri ve mekânsal organizasyona göre
beş grup olarak gruplandırmak mümkündür. Bunlar şöyle sıralanabilir:

Şekil: 6
Çalışma alanı içerisinde kalan eski ve yeni
çarşı izi.
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Şekil: 7
Yeldeğirmeni Tüketim Mekânları.

•

•

Birinci Nesil Yerel Tüketim Mekanları: Geleneksel üretim ve tüketim biçimlerini sürdüren esnaf ve zanaatkarlara ait mekanlardır. Yerel ile sosyal
ilişki kurarlar ve genellikle mahalle
sakinidir. Terzi, berber, bakkal gibi
meslek grupları örnek verilebilir.
İkinci Nesil Yerel Tüketim Mekanları: Geleneksel üretim ve tüketim biçimlerini benimseyen yerel ile ilişki
kuran ancak çağdaş konseptleri takip
eden esnaf ve zanaatkar grubudur.
Mahallede ağırlıklı olarak yeme-içme

işleviyle lokanta ve kafe örnekleri ile
karşımıza çıkmaktadır.
•

Yeni Nesil Tüketim Mekanları: Alan
ile bağ kurma amacı taşımayan ve
genel tüketici gruplarına hitap eden
mekanlardır. Esnaf ve zanaatkar olma
amacı taşımamaktadırlar.

•

Ulusal Zincir Tüketim Mekanları:
Türkiye’nin her yerinde aynı tasarım
kararlarıyla bulunan merkezi bir işletmeciye sahip dükkanlardır, işletme
sahibine ulaşmak mümkün değildir.
Sayı 33, Temmuz 2021
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Birim ölçekte personel mahalle ile
ilişki kursa da mahalleli olma veya
burada bulunma zorunluluğu yoktur
ve çoğu zaman da bulunmamaktadır.
Bu kişiler dönemlik olarak farklı
şubelerde çalıştırılarak mahalle ile
kurdukları bağ koparılmaktadır. Ulusal marketler zincir firmalar örnek
verilebilir.
•

Anarko Tüketim Mekanları: Alan
çalışması sırasında tespit edilen,
Kadıköy bölgesi çevresinde sıklıkla
karşılaşılmayan ancak burada yoğunlaşan anarko gruplara ait alternatif bir
tüketim kültürüne sahip mekanlardır.
Satış ön planda değildir.

Çalışma alanında bulunan tipler yukarıdaki
gruplardan en az birine dahil olmaktadır.
Mahallede bulunan tüketim mekanlarını
açıklamak için işlev yetersiz bir ölçüttür.
Mekânın ilişkisel boyutu düşünüldüğünde tüketim mekanlarını sadece işlev
üzerinden incelemek ve sınıflandırmak
yetersiz kalmaktadır. Bunun için tiplerin
katmanlaşmasına neden olan kırılmalar
belirlenmiştir. Bunlar, işlevsel dönüşüm,
mekân organizasyonlarının dönüşümü,
sokak kullanımlarının dönüşümü, biçemsel
dönüşüm ve konsept, cephelerin dönüşümü, sosyal boyutun dönüşümü, zaman ve
mekân kullanımı ile ödeme biçimidir.
3.1.1. Yeme-İçme Mekânları
Yeme-içme mekânları, 21. yüzyıl itibariyle
boş zaman aktivitelerinin gerçekleştiği
önemli yerler haline gelmiştir. Toplumun
dönüşen tüketim pratikleri tüketim mekanlarının şekillenmesine katkıda bulunmaktadır. Türkiye’de yemek kültürü ve yeme-içme mekanlarının tarihi Kırım Savaşı ile
güçlü bir değişime uğramıştır (Toprak, 1995).
Günümüzde küreselleşmenin etkisiyle ile
dünyaya entegre olmuştur. Ayrıca bulunduğumuz çağda gastronominin ayrıcalıklı
bir kültür hatta sanat haline gelmesi bu mekanların çeşitlenmesine ve biçemsel olarak
dönüşmesine neden olmaktadır.
Alandaki yeme-içme mekanlarının bir kısmı uzun zamandır mahallede bulunmaktadır, diğer kısmı ise daha yakın dönemlerde
açılmıştır. Bu mekanlar kahvehane, kafe ve
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kahveciler, pastane ve tatlıcılar, lokantalar,
aperatif yiyecek dükkanları ile meyhane,
bar ve pub olarak gruplandırılmıştır. Genel
olarak incelendiklerinde yeni ve eski nesil
mekanların bazı noktalarda ortak, bazı
noktalarda tamamen farklı niteliklere sahip
olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 8).
Alanda bulunan birinci nesil yeme-içme
mekanları mahallenin eski sakinleriyle
iletişim halindedir. Bu mekanların işletme
sahiplerinin geçmişleri de onlar kadar
eskidir. Nesil bağlamı içinde eski ya da
birinci nesil yeme-içme mekanları, mahallenin belleğinde yer tutan ve alana dair
hafıza ve bilgiye sahip mekanlardır. Bu
konuda Atılgan’ın verdiği örnek, mahalle
sakini ve eski kullanıcısı olarak önemlidir.
Atılgan, Değirmen Kahvehanesinin (Şekil

Şekil: 8
Yeme-İçme Mekânları.
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Şekil: 9
Geleneksel Yeme-içme Mekânı Örneği olarak
Kahvehane.

9) Nedim’in kahvehanesi olarak bilinen
mahallenin ünlü kahvehanesinin devamı
olduğunu belirtmektedir. Nedim’in kahvesinin ortası havuzlu bir bahçesi olduğunu
yine Atılgan (2017) aktarmaktadır. Bu
kahvenin geleneksel Osmanlı Kahvehanelerine ait tipolojinin devamı olduğu açıktır
(Özkoçak, 2009). Bu bağlamda alandaki
kahvehaneler birbirini izleyerek tipolojik
olmasa da işlevsel olarak süreklilik sağlamıştır. İkinci nesil yeme-içme mekanları
bu duruma öykünerek mahalle ile ilişki
kuran ve bu sürekliliği sağlama amacı
taşıyan işletmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni nesil ya da zincir yeme-içme mekanlarının mekânsal organizasyon,
biçem ya da kurumsal kimlik bağlamında
alana referansları bulunmamaktadır.
Alanda zincir yeme-içme mekânları alan
çalışmasının yapıldığı dönemde büyük bir
oran kaplamamaktadır. Anarko mekanlar
ise mahalle ile iletişim kurma çabası da

gütse daha geniş bir düzlemde daha dar
bir kullanıcı grubuna hitap eden ve tüketim ilişkilerinin dışında kaldığı için uzun
ömürlü olmayan mekanlar olarak alanda
bulunmaktadır.
21. yüzyılda tüketim kültürü somut ürünleri değil soyut kavramları da kapsamaktadır.
Bu anlamda alandaki yeni nesil yeme-içme
mekanları sadece yeme-içme faaliyeti ile
ilgili ürünleri değil atmosferi de satmaktadır (Heung ve Gu, 2012). Bu atmosfer de plan
düzlemi, mekânsal organizasyon, biçem,
kurumsal kimlik bağlamında gelişen
konsept ile sağlanmaktadır. Bu bağlamda
birinci nesil mekanların böyle bir mekânsal girişimi yoktur. Yeni nesil işletmeler
mekân boyutları ve formu çerçevesinde
tüketici gruplarının tüketim pratiklerine
olanak sağlayan tekli ya da çoklu oturma
seçenekleriyle pek çok kişiye aynı anda
hitap edecek oturma düzenleri geliştirmektedir (Şekil 10).
Sayı 33, Temmuz 2021
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Yeme-içme mekanlarının farklı zaman
kullanımları sonucunda da semtteki zaman
kullanımı çeşitlenmekte ve esnemektedir. Kahvehane gibi tiplerin ya da anarko
mekânların zaman kullanımları güncel
tüketim pratiklerinin dışında kalmaktadır.
Yani bu mekânlarda hızlı bir kullanım-ödeme döngüsü beklenmemektedir. Diğer
yandan yeni nesil esnaf ya da işletmelerin
zaman döngüsü hızlı bir tüketim odaklıdır.
Bütün bunlara ek olarak anarko mekânlar,
farklı bir ödeme biçimi geliştirme gayreti
içinde olmuştur. Bu durum genel tüketim
kültürü teorilerinin anlayışına alternatif
oluşturmaktadır. Komşu Kafe örneğinde
müşteri bedeli kendisi belirlemekte, mekân
sadece fiyat önerisi sunmaktadır (Şekil 11).
Başka bir ifadeyle açıklamak gerekirse
alandaki mekânların her birinin zaman
döngüsü ve mekândaki tüketim biçimleri
farklılık göstermektedir. Kimi zaman ve tüketim teorilerindeki gibi kapitalist toplum
düzenine ayak uydururken kimi kendine
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özgü bir zaman döngüsü içindedir.
Alanda ortaya çıkan yeni yeme-içme
mekanlarının hepsinin, tüketim ve mekân
teorilerine göre özdeş olması beklenirken
farklı örnekler karşımıza çıkmaktadır.
Yeldeğirmeni Mahallesi özgün ve tekil örnekleri de içinde barındırarak dönüşümün
bir tetikleyicisi olarak görülen yeme-içme
mekanlarının alan içinde uyum gösterebildiğini inceleyebileceğimiz bir örnek
olmaktadır.
3.1.2. Alışveriş Mekanları
Batılılaşma ile değişen Osmanlı toplumunun tüketim kültürü, cumhuriyet ile birlikte
orta sınıfa ait bir norm haline gelmiştir.
Ülke ekonomisinin dünya ekonomilerine dahil olma çabalarının hâkim olduğu
1950’li yılları itibariyle (Boratav, 2015)
tüketim kültürü dönüşmüş ve tüketim
mallarına olan talep yaygınlaşmıştır. Bu
durum ayrıca mekânsal olarak da karşılık
bulmuştur. Yeni alışveriş mekanları ortaya

Şekil: 10
Yeni Nesil Yeme-İçme Mekânı Örneği Olarak
Üçüncü Nesil Kahveci.
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Şekil: 11
Anarko-mekân Örneği Olarak Komşu Kafe.

çıkmış ancak geleneksel alışveriş mekanları da özellikle mahalle ölçeğinde varlığını
sürdürmeye devam etmiştir. Günümüze
kadar gelen süreç içinde küresel dünyada
yaratılan çekim merkezleri burada da kendisini göstermiş alışveriş merkezleri gibi
yeni tipolojiler ortaya çıkmıştır.
Alan çalışması sırasında bu başlığın altında
incelenen mekanlar özel zanaat gerektirmeyen ve belirli bir ürünü bedel karşılığında satan perakende mekanlar olarak
sınırlandırılmıştır. Buna göre bu mekanlar
bakkal, market, fırın, kasap, yufkacı,
şarküteri, turşucu, içki ve tütün dükkanları,
bit pazarı ya da vintage (ikinci el) dükkanlar,
kuru temizleme, matbaa, tuhafiye, çeşitli
alanlarda faaliyet gösteren ticarethaneler,
sahaf, ev eşyaları satan işletmeler, emlakçılar ve kırtasiyelerdir (Şekil 12).
Çalışma alanında kasap, bakkal, fırın gibi
tarihsel süreç içinde tipolojik olarak büyük
değişimlere uğramayan ve mahalle(lilik)
nosyonu içinde sakinlerin belleğinde bir

yeri olan tiplerin yanı sıra yerel tüketim
ağından bağımsız daha geniş bir ağa hitap
eden matbaa, kâğıt ve benzeri ticarethaneler, zincir marketler ile semtte ortaya çıkan
taleple orantılı olarak çoğalan emlakçı gibi
alışveriş mekanları bulunmaktadır.
Karakolhane Caddesi aksı mahallenin
çarşı omurgasını oluşturmaktadır. Burada
bulunan alışveriş mekanları içinde mahalle
bakkalı, yufkacı, kasap gibi birinci nesil
tüketim mekanları alanla doğrudan ilişki
kurmaktadır. Bu mekanlar içinde insan
ilişkileri ve deneyimi diğer mekanlara göre
ön plandadır. Bu ilişkiselliğin boyutları
şöyle tanımlanabilir: (1) Mahalle ile tüketimin haricinde komşuluk ilişkilerine sahip
olmak, (2) Mahalle sakinleri tarafından
tanınmak ve onları tanımak. Bu özellikleri
birinci nesil alışveriş mekanlarını yerelle
ilişki kuran bir noktaya taşımaktadır.
Birinci nesil alışveriş mekanlarının mekânsal organizasyonları önceki örneklerle
paralellik göstermektedir. Bu mekânsal orSayı 33, Temmuz 2021
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ganizasyon içinde yeme-içme mekanlarında olduğu gibi bir atmosfer arayışı yoktur.
Yeldeğirmeni Mahallesi’nin sakinlerince
tanınmış kişilerinden biri olan Sabahattin
bakkalın fotoğraflardan çıkan planı ile günümüzde Karakolhane Caddesi üzerindeki
bakkalın planı buzdolabı gibi mobilyalar
haricinde bir değişim göstermemiştir. Mahalledeki diğer bakkallar de benzer ilişkiler
gösteren, tüketim pratikleri bağlamında
mahalle ile ilişkiler kuran, semte dair belleği olan mekanlardır (Şekil 13-14).
Çalışma alanı içinde zincir alışveriş mekanlarının sayısı sınırlıdır. Zincir alışveriş
mekanlarına örnek olarak karşımıza çıkan
süpermarketler fiyatları, mekân organizasyonu, iç mekân ve cephe tasarımı,
kurumsal kimliği ile Türkiye’nin bütün
şehirlerinde aynıdır (Şekil 15). Yerel özellikler barındırmamaktadır. Süpermarketler,
küresel anlamda pek çok coğrafyanın
ürünlerini konumlarından kopararak satan
mekanlardır. Bu tüketim malları özellikle
günümüzde yüksek kültürün ulaştığı metalar olarak satılmaktadır (Harvey, 1990/2006).
Zincir alışveriş mekanlarının, süpermarket
ya da değil, kendi organizasyon şeması
içinde sahiplik statüsünde bulunan kişilerin
her şubelerinde bulunmaları ve mahalle ile ilişki kurmaları mümkün değildir.
Bu anlamda şemanın en altında bulunan
değişkenlik gösteren kişilerin bu alışveriş
mekanlarında bulunan hızlı zaman döngüsü, sirkülasyon ve mekânsal kullanım
ile alanla ilişki kurması geçicidir. Ancak
birinci nesil alışveriş mekanları tüketim
eylemlerinin yanı sıra ilişkisel bir boyuta
sahip olduğu ve alanla ilişki kurduğu için
zaman döngüsü daha yavaştır.

Alanda bulunan alışveriş mekanlarının
mekânsal organizasyonları öncelikli olarak
işlevleri doğrultusunda şekillenmektedir.
Yeme-içme mekanlarından farklı olarak
alışveriş mekanları için alanda zincir işletme olan güçlü örnekler vardır. Bu mekanların bulunmasına karşın mahallede bakkal,

Şekil: 12
Alışveriş Mekânları.

Şekil: 13
Sabahattin Bakkal.
Şekil: 14
Karakolhane Caddesi Üzerindeki mahalle
bakkalı.
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Şekil: 15
Zincir Market Planı.

fırın, kasap, şarküteri gibi birinci nesil
alışveriş mekânı grubuna giren işletmelerin
bulunması Yeldeğirmeni Mahallesi’nde
ekonomik koşulların ötesinde ilişkisel
boyutta özgün bir yapı olduğunu göstermektedir.
3.1.3. Zanaat Mekânları
Zanaatkarlar, endüstriyel üretimin yaygınlaşarak artması sonucunda azalmakta ve
mesleklerini yeni nesillere aktaramamaktadır (Ender, 2015). Küreselleşmenin bir sonucu
olarak dünyada herhangi bir noktada üretilen ürünler, dünyanın bir başka noktasında
tüketilmektedir. Yerel coğrafyalara özgü
üretim ve zanaat biçimleri büyüyen küresel
pazar karşısında yok olmaya başlamış ya
da dar bir kullanıcı grubuna hitap etmektedir. Ancak bölgesel olarak dünya üzerindeki çeşitli kent merkezlerinde geleneksel
üretim ve tüketim pratikleri varlıklarını
sürdürmektedir. Yeldeğirmeni, zanaatkarların varlık göstermeye devam ettiği mekan-

lardan biridir.
Geleneksel mahalle yapısında bir mahallenin ihtiyacı olan zanaat mekanları ulaşılabilir konumdadır. Çarşı hayatı Osmanlı’dan günümüze toplumsal hayatın bir
parçasıdır. Yeldeğirmeni Mahallesi tarihi
bir kent merkezi olarak çarşısını korumakta, hatta bu çarşı izi zaman içinde uzayıp
katmanlaşarak büyümektedir. Kentsel
dönüşüm ve soylulaştırma altındaki kentsel alanlarda küçük esnaf ve zanaatkarların yeni işlevlerle rekabet edemediği ve
alandan çekildiği savı güçlüdür. Çalışma
alanımız içinde terzi, kuaför ve berber, eczane, yapı işleri, fotoğraf stüdyosu, dövme
dükkânı, marangozhane, lostra salonu ve
ayakkabıcı, veteriner, su tesisatçısı, atölye
ve galeriler, tamirhaneler (teknik servis ve
farklı ustalıklar) bulunmaktadır (Şekil 16). Bu
durum da alanda kabul görmüş soylulaştırma kuramlarından daha inceltilmiş
bir dönüşüm yapısı oluştuğunu destekler
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niteliktedir.
Birinci nesil zanaat mekanları, geleneksel
üretim biçimlerini devam ettirdiği için işlevsel olarak büyük değişikliklere uğramamıştır. Terzi, berber, fotoğrafçı gibi zanaatkar
esnaf bu gruba örnek verilebilir. Bu anlamda plan şemaları büyük değişikliklere uğramasa da teknolojinin gelişimi bu mekanlara
bazı artı donatılar kazandırmıştır. Eczane
gibi mekanlar ise yaşam tarzı ve tüketim
alışkanlıkları neticesinde işlevsel olarak da
değişmişlerdir. Hazır ilaç kullanımı arttığı
için laboratuvarları işlevini yitirmiş, vitrin
ve reyon alanları önemli hale gelmiştir.
Alanda bulunan kuaför ve berberler birinci
nesil tüketim mekanları içinde yer almaktadır. Alanda bulunan berber dükkânı
örneğinde plan şeması özel tasarlanmamış,
tamamen işlevden yola çıkılmıştır. Vitrin
ve raflarda biriktirilen şişeler dükkânın
geçmişini tanımlayacak şekilde plastik bir
etki yapmaktadır. Günümüzde ayrıca ikinci
nesil zanaat mekanları da görülmeye başlamıştır. 2020 yılında Duatepe sokakta açılan
berber dükkânı kendisini kadın ve erkek
için hizmet veren, ancak kuaför salonu
olmayan bir zanaat mekânı olarak tanımlamaktadır. Zanaatkarın kendisini tanımlama
biçimi bu çalışmanın ortaya koyduğu nesil
kavramını desteklemektedir.
Zanaatkarlar yaptıkları iş gereği tüketici
ile birinci dereceden iletişim kurmaktadır.
Tüketim eylemlerinin haricinde de bu
mekanlar sosyal ilişkinin, bilginin ve hafızanın geçiş noktalarında bulunmaktadır.
Zanaat mekanları sokağı tüketim eyleminin
bir devamı olarak değil, iletişim alanı olarak kullanmaktadır. Aynı zamanda tüketim
kültürünün zaman anlayışını değil kendi
çalışma biçimlerinden doğan zaman anlayışını benimsemiştir. Bu durum yukarıda
aktarılan Kıray’ın referans verdiği modern
öncesi zaman döngüsüne işaret etmektedir.
Zamanın döngüsü sistematik bir zamana
bağımlı olsa da zanaatkarın emek gücüne
göre esnetilebilmekte, merkezi bir yönlendirmeye maruz kalmamaktadır.
Üretim eyleminin doğası gereği alanda
bulunan zanaat mekanlarının çoğunlukla
birinci nesil, bazı örneklerde de ikinci nesil
olduğunu belirtmek gerekmektedir. Birinci

34

Sayı 33, Temmuz 2021

nesil zanaat mekanları bilinçli bir tasarımla
değil, yıllar boyunca ortaya çıkan birikimle
biçemsel bir değer sunmaktadır. Bu durum,
hafıza ve kimlikle birleşerek özgün bir
odak oluşturmaktadır. Geleneksel zanaat
mekânları küresel sermayenin üretim biçimleri karşısında rekabet edememektedir
zira usta-çırak ilişkisinde süreklilik sağlanamamaktadır. Yeldeğirmeni Mahallesi’nde ikinci nesil zanaatkar grubuna girebilecek mekanlar bulunduğu gözlemlere dayalı
olarak bilinmektedir. Ancak alan çalışmasının gerçekleştirildiği dönem içinde çalışma
alanı içinde örneği yoktur.
Zanaat mekanlarına örnek olarak gösterilebilecek diğer mekân terzihanedir. Mahallenin ileri gelenlerinden biri olan Salamon
Seviş mahallenin sadece terzisi değil aynı

Şekil: 16
Zanaat Mekânları.
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Şekil: 17
Zanaat Mekânı Örneği Olarak Terzi.

Şekil: 18
Salamon Seviş tezgahının başında (Bir
Haydarpaşalı’yı daha Kaybettik-Salamon
Seviş Aramızdan Ayrıldı, 2008).

zamanda danıştığı, emanet bıraktığı ve uzun
soluklu dostluk ilişkileri kurduğu bir figürdür (Yeldeğirmeni’nin Süpermeni 76 yaşındaki terzi
Salamon, 2003). Karakolhane Caddesi üzerindeki Terzi Nurettin bu geleneği devam
ettiren zanaatkarlardan biridir. Bu anlamda

dükkânı birinci nesil zanaat mekânı olarak
tanımlanabilmektedir. Terzihane ön kısımda
provaların alındığı ve müşterilerle görüşme
yaptığı bir ön bölüm ile arka tarafta atölye
kısmından oluşmaktadır. Siparişler ustanın
zanaatına ve emek gücüne göre hazırlanmaktadır, dolayısıyla ortaya konan ürün de
buna göre olmaktadır (Şekil 17).
Zanaat mekânları Yeldeğirmeni’nin mahalle
özelliğini koruyan ve yerelle ilişkisini güçlü
tutan mekânlardır. Geleneksel mahalle
yapısında bir mahalle kendi zanaat mekânlarını içinde barındırmaktadır. Günümüzde
pek çok zanaat mekânı varlığını sürdürmeye çalışsa da kapitalist üretim biçimlerinin gölgesi altında kalmaktadır. Zanaat
mekânları toplumsal ilişkilerin kurulduğu,
ödeme biçimlerinin esnekleştiği-ki bu tüketim kültürü teorilerinin artık kaybolacağını
öngördüğü bir pratiktir- zaman döngüsünün
gündelik yaşamı değil üretim biçimi ve
gündelik hayatın zaman döngüsünü belirlediği ilişkisel mekân özelliği taşımaktadır.
Sayı 33, Temmuz 2021
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4. Değerlendirme ve Sonuç
Yeldeğirmeni Mahallesi’ndeki tüketim
mekanları incelendiğinde ortaya çıkan nitelikler, farklı yaşam tarzlarını benimsemiş
kullanıcıların tüketim taleplerinin etkisi
altında yaşanan katmanlaşmayı işaret
etmektedir. Alan çalışması bu katmanlaşmanın izini sürmüştür. Bu katmanlaşma
Lefebvre’nin tasarlanan mekân ile yaşanan
mekân ayrımına örnek oluşturmaktadır.
Bu bağlamda toplumsal yapıdaki çeşitlenmeler farklı tüketim pratiklerini, farklı
tüketim pratikleri de tüketim mekanlarının ortaya çıkmasını tetiklemiştir. Ortaya
çıkan mekanların birliği, birbirine henüz
baskın gelmemiş olması mahallede yaşanan dönüşümün özgün yapısını göstermektedir.
Çalışma alanı içinde tüketim mekanları
yeme-içme, alışveriş ve zanaat mekanları
olarak üç ana başlıkta sınıflandırılmış,
bunların altında mekanların işlevlerine
göre alt başlıklar oluşturulmuştur. Ancak
çalışma ilerledikçe bu alt başlıkların sadece
işlevleri tanımlaması, bu başlıklar altında
karşımıza çıkan mekânsal tiplerin farklılık ve kırılmalarını açıklamak için yeterli
olmamıştır. İkinci aşamada, alanda bulunan
tüketim mekanları, tüketiciye sundukları
tüketim pratikleri ve mekânsal organizasyona göre beş grup olarak tanımlanmıştır.
Buna göre başlıkların altındaki her bir
mekân, tespit edilen beş tüketim mekânı
grubundan biriyle ilişkilenmektedir. Bunun
sonucu olarak işlevlerin mekanların özgün
yapısını açıklamak için yeterli olmadığı tespit edilmiş ve farklı nitelikler de
incelenmiştir. Mekânsal tiplerin yaşadığı
katmanlaşma ve çeşitliliği açıklamak için
sahip oldukları nitelikleri şöyle sıralamak
mümkündür:
• İşlevdeki Değişimler: Ana sınıflandırma, alandaki tiplerin işlev
değişimlerini aktarmak için yetersiz
kalmaktadır. Her tipin işlevi aynı
şekilde değişmemiştir. Mekânlar,
işlev daralması, işlev dönüşümü,
işlev melezlenmesi olarak üç temel
dönüşüm geçirmiştir. Ancak değişmeyen işlevlerin yanı sıra alanda yeni
işlevler de gözlenmiştir. Bazı işlevler
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de yok olmuştur. Bu sebeple özdeş
bir değişimden söz etmek mümkün
değildir. İşlevleri incelediğimizde,
o İşlev Daralması: Tüketim mekânı
tarihsel süreçten gelen işlevinin
bir kısmını kaybetmiştir. Bu durum plan şemasına da yansımaktadır. Kahvehaneler bu başlığa
örnek verilebilir. Kahvehaneler
Osmanlı Devleti’nde kültürel bir
etkileşim alan, Cumhuriyet’in
ilanından sonra belirli bir döneme
kadar politik ve kültürel bir ortam
yaratmıştır. Bu misyonlarını
günümüzde kahveci ve kafelere devretmişlerdir. Bu anlamda
kahvehaneler boş zaman aktivitelerinin geçirildiği yer haline
gelmiştir. Ana işlev etrafında
örgütlenen ilişkisel işlev daralmakta, ancak ana işlev kaybolmamaktadır. Alandaki kahvehaneler
de bu anlamda oyun, toplantı
gibi boş zaman aktivitelerinin
gerçekleştirildiği yerler iken, kafe
ve kahveciler atölye çalışmaları
gibi etkinliklerin yapıldığı sosyal
mekanlar haline gelmiştir.
o İşlev Dönüşümü: Tüketim mekânı
sahip olduğu işlevin misyonunu
yitirerek yeni bir işleve dönüşmeye başlamıştır. Eczaneler, hastalığa göre ilacın yapıldığı, laboratuvarı olan mekanlar olagelmiştir.
Bu anlamda mekânsal organizasyonları buna göre şekillenmiş hatta bazı örneklerde müşteriler için
alanlar minimuma inmiştir. Ancak
disiplinin hazır ilaç sektöründeki
değişim eksenindeki dönüşümü
sonucunda mekânsal organizasyon da dönüşmüştür. Kozmetik
ve medikal ürünlerin satışının
ön plana çıkması ile reyon ve
vitrin alanları artmaktadır. Alanda
bulunan Sokak Eczanesi kendi
laboratuvarını depo ve özel alan
olarak kullanmakta, medikal ürün
ve kozmetik için vitrin ve reyon
alanlarını müşterinin ulaşabileceği yerlerde konumlandırmaktadır.
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o İşlev Melezlenmesi: İşlev melezlenmesi iki şekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki,
melezlenen işlevlerin plan düzleminde heterojen olarak okunduğu
melezlenmedir. İkincisi ise plan
düzleminde ya da iç mekânda
okunamayan, pratikte deneyimle
algılanan melezlenme biçimidir.
Birinci melezlenme biçiminde
bir tüketim mekânı içinde iki ana
işlev birbiriyle aynı anda görülmektedir. Alandaki Artist Kafe
işlev melezlenmesine sahip mekanlardan biridir. Kafe işlevinin
yanı sıra atölye, kitaplık ve sınıf
gibi işlevler bir arada bulunmaktadır. İşlevi melez kılan durum
bu işlevlerin mekanları arasında
konsept bütünlüğü olmasıdır.
İkinci melezlenme biçiminde mahalle
marketi olarak tipleştirebileceğimiz Dilek
Market gösterilebilir. Bu mekân plan
şeması ve biçemsel olarak süpermarket
formunda olsa da işleyiş açısından mahalle
bakkalı gibi yerel özellikler göstermektedir. Geçirdiği tadilat sonrasında bu durum
devam etmektedir. Mahallede marketin
sahibini görmek mümkündür, marketin sahibi mahalleli tarafından tanınan ve onlarla
iletişim sahip olan biridir.
• Değişmeyen İşlevler: Sahaf, fırın,
marangoz gibi eski nesil esnaf grubuna dahil olan mekânlar işlevlerini
günümüze kadar taşımıştır.
• Ortadan Kalkan ve Ortaya Çıkan
İşlevler: Alanda belli bir yıla kadar
var olan balıkçı, kuru kahveci,
manav (Atılgan, 2007) gibi tipler zaman
içerisinde yok olmuştur. Bugün bu
işlevler marketlerde bir reyona daralmış durumdadır. Bunların yanı sıra
pizzacı, sanat atölyeleri, veteriner,
dövmeci gibi yeni yaşam tarzlarıyla
alana gelen işlevlere ait mekânlar
bulunmaktadır.
• Mekânsal Dönüşüm: Mekânsal
tiplerin plan şemaları işlevin dışında
farklı etkenlerle de şekillenmektedir.
Yeldeğirmeni’ne gelen yeni sakinler
ve geçici kullanıcılar, farklı yaşam

•

tarzları ve tüketim alışkanlıklarını bir
araya getirmişlerdir. Bunun sonucu
olarak açılan yeni mekânların bir
kısmı yeni kullanıcılara göre şekillenmektedir. İç mekân tasarımı
bağlamında özellikle yeme içme
mekanlarında organizasyon ve düzen
estetiği, yani biçem kullanıcıların
algısını etkilemektedir (Ha ve Jang,
2010). Yeldeğirmeni’ndeki tüketim
mekanları içinde de bir atmosfer
tasarlama eğilimi görülmektedir. Bu
bilinçli bir tasarım anlayışı olduğu
anlamına gelmektedir. Semt içindeki
dükkânların parsel yapısından gelen
kısıtlı alan kullanımı düşünüldüğünde, bu mekânlar kapasiteyi verimli
kullanabilmek adına dar alanlarda
özel çözümler geliştirmişlerdir. Yeni
kullanıcıların talepleriyle bu durum
birleştiğinde ortaya bant oturmalar,
büyük grup masalar ya da esnek
oturma düzenleri çıkmaktadır. Birinci
nesil tüketim mekanları bu sınırların
içine yerleşmeye çalışırken, ikinci
nesil, yeni ve zincir tüketim mekanları bu sınırları mekânın organizasyonu
içinde değerlendirmektedir. Alanda
bulunan Kafe Mu incelendiğinde plan
şeması içerisinde bar oturma, grup
masası, standart oturma gibi oturma
düzeni, servis mekânında esneklik ve
açıklık olarak karşımıza çıkmaktadır. Semte yeni gelen tipler de kendi
özgün plan organizasyonlarını da beraberinde getirmektedir. Geleneksel
üretim ve sunum biçimlerinin devam
ettirildiği mekân organizasyonlar birkaç teknolojik yeniliğin dışında güçlü
bir değişikliğe uğramamıştır. Yazının
içinde aktarılan bakkal örneğinde de
olduğu gibi bakkalın gündelik pratiği
ve gerçekliği değişmediği için plan
şeması da değişmemiştir.
Sokak Kullanımının Dönüşümü:
Alandaki bazı tipler sokağı işgal konusunda birleşmektedir. Bu mekânlar
kapasitelerinin artırımı için sokağa
taşmakta ve kullanmaktadırlar. Bu
durum çeşitli tiplerde gözlendiği için
bunu tek bir tipe atfetmek mümkün
olamamaktadır. Sokağın bir diğer
Sayı 33, Temmuz 2021
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ise cepheyi olduğu gibi ve eklektik
kullanmaktadır. Bakkal, emlakçı,
kırtasiye gibi tipler cepheyi sadece
ürünlerini asarak ya da yapıştırarak
sergilemek amacıyla kullanırken,
ikinci ve yeni nesil mekanlar cepheyi
içerideki mekânın bir uzantısı olarak
kullanmaktadır. Alandaki ikinci ve
yeni nesil mekanlar cepheyi doğrama sınırları ile değil bina mülkiyeti
kullanım alanıyla ele alarak tasarlamaktadır. Oysa eski nesil esnaf
çoğu zaman sadece tabela ya da cam
alanlarını kullanmaktadır.

kullanımı ise dükkanların cephelerini
geri çekerek açık alan yaratmalarıdır.
Bu durumda sokağı işgal söz konusu
değildir. Bütün bunlara ek olarak,
çoğunlukla eski neslin temsilcileri,
sokağı bir iletişim alanı olarak kullanmaktadır.
•

•

38

Biçemsel Dönüşüm ve Konsept Anlayışı: Mekânsal tiplerin birbirinden
ayrıldığı bir diğer ölçüt iç mekân
anlayışıdır. Yeni nesil tüketim mekanları plan organizasyonu eskilerle
aynı olsa da iç mekân elemanları ve
konsept anlayışları ile birbirinden ayrılmaktadır. İkinci ve Yeni nesil tüketim mekanları için konsept ve biçem
ön plandadır. Birinci nesil mekânlar
ise genel olarak tasarım iddiasında
olmayan mekânlardır. Ancak bunların
içerisinde de iç mekân değişikliğine giden mekânlar bulunmaktadır.
Bunların yanı sıra eski nesil mekânlarda kendiliğinden oluşan özgün bir
biçem söz konusudur. Bu mekanlarda
kendiliğinden ortaya çıkan odaklar
bulunmaktadır. Bir diğer yandan
bazı mekanlar Yeldeğirmeni’nde
görülen sokak sanatını, iç duvarlarına
taşımaktadır. Yeni nesil işletmelere
ait mekanlar, iç mekân kurgularından
kurumsal kimliklerine kadar tek bir
konsept anlayışı ile hareket etmektedirler. Yeni nesil tüketim mekanları
iç mekân tasarımlarından kurumsal
kimliklerine kadar tek bir konsept
anlayışıyla hareket etmektedirler.
Bunların tasarım konseptleri özgün
olsa da Yeldeğirmeni’ne kavramsal
referanslar vermemektedirler. Bu mekanlar yerelle ilişkisizdir. Zincir tüketim mekanları da ülkenin her yerinde
aynı konsepti uygulamakta, konsept
değişiklikleri yine bütün şubelerinde
olmaktadır.
Cephelerin Dönüşümü: Tüketim
mekanlarının cephe kullanımı plan
şeması kadar önemli veriler sunmaktadır. İkinci nesil ve yeni nesil
mekanların cepheyi kendi konseptleriyle bir bütün olarak ele aldıkları
görülmektedir. Eski nesil mekanlar
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•

Sosyal Boyutun Dönüşümü: Alandaki
tüketim mekânları yerelle doğrudan
ilişki kurması ve kurmaması açısından güçlü bir şekilde ayrılmaktadır.
Mekânlar arasındaki farklılaşmayı
sağlayan önemli etkenlerden biri de
bu olmaktadır. Birinci nesil esnafın
içinden Terzi Salamon gibi mahallenin büyüğü olma misyonunu üstlenen
figürler çıkmaktadır. Ancak yeni nesil
işletmeler ya da zincir mekânlar bu
ilişkiyi kurmamakta ya da kuramamaktadır. Çünkü bu mekânların figürleri anonim ve gelip geçicidir. Bu
sebeple sosyal ilişkinin sürekliliği de
geçici ve değişkendir.

•

Zaman-Mekân Kullanımı: Alandaki
mekân tiplerinin farklı zaman-mekân
kullanımı vardır. Eski nesil mekânlar,
zaman döngüsü olarak diğer tüketim mekânlarına göre daha esnek
bir işleyişe sahiptir. Esnaf ya da
zanaatkar zaman döngüsünü kendisi
yönetmektedir. Anarko mekanlar da
bu esnek zaman döngüsüne sahiptir.
Zira bu mekanlarda tüketim pratikleri alternatif bir biçimde düzenlenmiştir. Gündelik hayat pratikleri
kapitalizmin zaman döngüsüne göre
düzenlenmektedir. İkinci nesil, yeni
nesil ve zincir tüketim mekanlarında
zaman kullanımı diğerlerinden farklıdır. Bunlar yüzyılın tüketim anlayışına daha yakın mekanlar oldukları
için zaman kullanımları da kapitalist
sistemin zaman kullanımına daha
yakındır. Tüketim eylemi döngüsü,

Tarihi Kent Merkezlerinde Tüketim Mekanlarının Dönüşümü

diğer iki gruba göre daha hızlıdır.
Zaman ilişkisi azdır. Bazı mekanların
zaman kullanımı birinci nesil tüketim
mekanlarına yaklaşsa da bunlardan
farklı olarak personel, kira ve diğer
masrafları olan işletmeler için kar
önemlidir. Bu anlamda kafe, lokanta
gibi varlıklarını tüketim eyleminin
sürekliliği ile sağlayan mekanlar için
zorunlu bir döngü yönetilmektedir.
Bir diğer tarafta da süpermarket gibi
yapıları gereği sadece tüketim amaçlı
ve soyut mekanlar bulunmaktadır. İlk
grupta sosyal ilişki kurmak mümkün
ancak zordur, tüketim sürekliliğine
dair gereksinimler bunun önüne
geçebilmektedir. İkinci grupta ise
esas olan tüketim ve sirkülasyondur,
mekânın ilişkisel boyutu yoktur, tek
düze ve devamsızdır, bu nedenle bu
mekanlar soyut mekanlardır.
•

Ödeme ve İşletme Biçimleri: Bütün
işletmeler, geleneksel ödeme biçimlerinden (veresiye verme gibi) uzaklaşmış, güncel ödeme biçimlerini kullanmaktadır. Eski nesil esnaf, ödeme
biçimlerini esnetebilmekte, pazarlık
yapabilmektedir. Zincir işletmeler
ise sadece güncel ödeme biçimlerini
tavizsiz bir biçimde uygulamaktadır.
Anarko mekânlar, bahsedilen iki
ödeme biçimine de tamamen alternatif olacak şekilde yeni bir biçim
geliştirmiştir. Burada müşteri bedel
önerebilmektedir. Tüketim teorileri,
küreselleşmeyle dünyadaki bütün
tüketim pratiklerinin özdeş olacağını
öngörse de bu mekânlarda aykırı
örnekler oluşmaktadır.

Yeldeğirmeni Mahallesi’nde bulunan
tüketim mekanlarının katmanlaşması sonucunda Karakolhane Caddesi’ndeki çarşı izi
uzamakta ve yan sokaklara yayılmaktadır.
Tüketim mekanlarının katmanlaşması,
mahallede yaşanan toplumsal ve kentsel
dönüşümün mekânsal boyutuna örnek
teşkil etmektedir. Elde edilen verilere göre
İstanbul’da bulunan diğer semtlerde yaşanan dönüşüme göre daha özgün nitelikleri
olan, genellemelerle açıklanamayacak bir
dönüşüm geçirdiği görülmektedir. Yelde-

ğirmeni’ndeki dönüşümün genel özellikleri
özetle şöyle sıralanabilir:
- Yeldeğirmeni’nde parsel yapısı
küçük, mülkiyet ilişkileri sınırlıdır.
Zemin kattaki dükkanlar, apartman
girişleriyle birlikte oldukça kısıtlı bir
metrekareye sahiptir. Bu durum sermayedarın tercih ettiği bir durum olmadığı ve Yeldeğirmeni’nin durumu
uygun olmadığı için zincir işletmeler
için bir cazibe oluşturmamaktadır.
- Semtle ilişki kuran mekânlar sadece
eski nesil tüketim mekânları değildir.
İkinci nesil tüketim mekanları da ilişkisellikleri ve özgün zaman döngüleri
ile yerel bağlar kurmaktadır.
- Yeldeğirmeni’ne gelen bilinç düzeyi
yüksek ve yeni kentli gruplar, alandan zincir değil, mahallenin tarihsel arka planı ile özdeşleşen butik
mekân talep etmektedirler. Deneyim,
günümüzde tüketimle özdeşleşmiştir.
Dolayısıyla bu deneyimin de özgün
olması gerekmektedir. Ancak bu
durum bir yandan da alanda kendi
tüketim pratiklerinde mekânların da
sürekli olarak açılmasını tetiklemektedir.
- Alternatif yaşam tarzına sahip gruplar, bölgede genel tüketim kültürüne
karşı başka bir model örgütlemekte
ve tüketim mekânları arasında yer
almaya başlamıştır. Ayrıca mekânın sunumu olduğu kadar kullanıcı
arasından da bu mekânlara talep gerçekleşmektedir. Mahallenin demokratik ve kozmopolit yapısı burada yer
edinmelerine olanak sağlamaktadır.
Yeldeğirmeni Mahallesi’nde bulunan birinci ve ikinci nesil esnaf ve zanaatkarlara
ait mekanlar, anarko grupların mekanları
toplumsal ilişkileri ve kapitalizmin zamanından farklı bir zaman boyutunu içinde
barındırmaktadır. Bunlar Lefebvre’nin
mekânsal pratik ve temsil mekânlarına
örnek oluşturabilmektedirler. Yeldeğirmeni
Mahallesi’nin aldığı göçlerle büyüyen ve
katmanlaşan toplumsal yapısı ve geçici
kullanıcı grupları bu mekânlarla doğrudan
ilişki kurabilmektedir. Bir başka ifadeyle
mekânda insan deneyimi bulunmaktadır.
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Bu anlamda konumun ötesinde başka
bir yerde örneği bulunmayan mekânlar
bulunmaktadır. Yeni nesil ve zincir tüketim
mekanları özdeş özellikler sergilemektedir.
Giriş bölümünde kısaca değinilen tüketim
ve mekân-zaman teorileri göz önünde
bulundurulduğunda 21. yüzyılda tüketim
mekanlarının özdeş, insan ilişkilerinden
kopuk, geçici mekanlar olması beklense
çalışma alanı içinde farklı özelliklerdeki
tüketim mekanlarının bir arada bulunması
alternatif bir yapının ve düzenin mümkün
olduğunu göstermektedir. Yeldeğirmeni
Mahallesi’nde bir dönüşüm yaşandığı ortadadır ancak yaşanan bu dönüşüm mekân
boyutunda incelendiğinde çözümlenen
özgün yapı kentsel dönüşüm politikalarına
da kaynak olma niteliği taşımaktadır. Bir
kentsel alan olarak dönüşümün farklı bir
yöne evirilme ihtimali her zaman günceldir. Ancak Yeldeğirmeni Mahallesi alternatif bir mikro model ve direnen bir kentsel
alanı olarak varlığını sürdürmektedir

•
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Öz
Ülkelerin hukuk sistemlerine, politik,
ekonomik ve kültürel yapılarına bağlı olarak
şekillenen planlama sistemleri, temelinde
proje bazlı-esnek ve plan bazlı-sıkı (katı)
planlama olarak ikiye ayrılmaktadır. İki
farklı yaklaşımla gelişen planlamanın, her iki
yaklaşımında da çeşitli sorunlarla
karşılaşılmıştır (Türk ve Özkan, 2012, s.
71-72). Sıkı planlama yaklaşımıyla
hazırlanan kentsel gelişim/imar planlarında
plan kararlarının kentlerin dönüşen, değişen,
dinamik yapılarına uymakta ve ihtiyaçlarına
cevap vermekte yetersiz kaldığı
görülmektedir. Esnek planlama sisteminde
ise plan kararlarının yasal olarak bağlayıcı
olmaması ve bu kararların mekana
yansıtılmasında yetersiz kalması başlıca
sorunları oluşturmaktadır.
Mimarlık, şehir planlama ve ilgili diğer
disiplinler arasında bir arayüz olarak görev
üstlenen kentsel tasarım disiplininin
planlamanın sorunlarına çözüm olabileceği
öngörülmüştür. Bu noktada beliren bir diğer
sorun ise planlamaya bu disiplinin ilkelerinin
nasıl entegre edileceğiydi. Bahsedilen
entegrasyonun kentsel tasarımı kamusal
politika aracı olarak kullanarak
sağlanabileceği ortaya konmuştur. Bir diğer
deyişle, kentsel tasarım kriterlerinin kamusal
politika niteliğinde planlarda yer alması,
kentsel tasarımın planlama sistemine
entegrasyonunu sağlayacaktır.
Kentlerin gelişiminde yaşanan sorunlara
planlamayla çözüm getirme arayışı içerisinde
planlamanın eksikliklerinin saptanması, bu
eksikliklerin giderilmesinde planlama
sistemlerinin yapısal durumlarının
incelenmesi, kamusal politikaların
planlamanın içindeki yeri ve etkisi, ve
bunlara ek olarak da kentsel tasarım
niteliklerinin kamusal politika olarak
planlamayla entegrasyonunu temelinde
barından bu çalışma, esnek planlama
sistemini kentlerin gelişmesindeki başarısını
sorgulayarak bu sistemlerin uygulandığı iki
kentin planlarını incelemektedir.
Anahtar Kelimeler: Planlama sistemleri,
esnek planlama, kamusal politikalar, kentsel
tasarım, gelişim planları.
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Extended Abstract
In this study, contributions of urban design to urban planning and relations between urban design and urban planning have
been examined. Especially, problems like difficulties in reflecting planning decisions of flexible planning approach to urban
places, inequalities since the flexible planning system is based on appreciation, and also possible political pressures within this
system, increase the importance of urban design as public policies within flexible planning approach. In this context, the
importance of urban design as public policies within flexible planning approach has been the subject of this study.
First of all, a literature review has been done on planning approaches and systems. Planning systems that are shaped by
judicial system, political, economic, and cultural constitutions of the countries, are basically classified in two groups;
flexible (project-based) and strict (plan-based) planning. There are several problems faced in both planning approaches.
Planning decisions within the plans prepared with strict planning approach are most of the time insufficient in responding to
the needs of the cities’ dynamic, variable and transformative constitutions. Flexible planning systems, on the other hand, are
not legally binding and also insufficient in applying the planning decisions. The problems of both systems would be solved
by making those systems coming closer to each other. At this point urban design discipline step which takes on the task as an
interface between architecture, urban planning, and other relevant disciplines. Integration of urban design as public policies
with urban planning would provide flexibility in strict planning approach and certainty in flexible planning approach.
Vienna which has been chosen as the most livable city in the world for the last 10 years, is a city that uses a German
planning system. The difference of German Family within planning systems is that even if it is strict planning approach it
includes flexibility. In other words, it is a system in which two planning approaches come closer. Although contributions of
planning systems to livability is another subject of study, it can be claimed that this situation is not a coincidence. It can be
said that including both approaches of planning in the same system would have positive effects on the livability and quality
of places.
Then, the effects of urban design as public policies on flexible planning approach have been investigated. What kind of
contributions would be provided to the cities by including urban design policies within urban development plans have been
searched. Capital cities of two countries that have the same planning approach applied in different ways have been the issue of
this research. In this context, urban development plans of the capital city of North Ireland, Belfast, and the capital city of
North Cyprus, Nicosia have been investigated through urban design policies within the plans, and their reflections on urban
places have been illustrated.
Through the literature review, a matrix has been generated with urban design dimensions and principles. The matrix has been
used for comparing urban development plans of Nicosia and Belfast in terms of planning policies related with urban design.
As a result of the comparison, it has been understood that there are few policies related with urban design in Nicosia Master
Plan (urban development plan) and they are advisory and uncertain policies. So that it can easily be observed that the city has
no legibility, imageability, sense of closure in its urban places and also devoid of place perception. Belfast’s development plan,
on the other hand, includes four policies related to urban design with various detailed items reflecting local properties. The
policies are applied through guidelines which are prepared according to the concerns of those policies. The reflections of those
policies can be observed in Belfast city’s residential areas and commercial corridors. Continuity, harmony of variety, wide
pavements, and landscape elements provide more livable and quality urban places compared to Nicosia. The comparison of
the two cities has proved and highlighted the importance of integrating urban design into local urban development plans as
public policies.
In conclusion, it has been said that urban design as public policies would provide spatial, environmental, social, functional,
and economic contributions to planning especially to flexible planning with uncertain and not legally binding policies.
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In line with all arguments and searches, it has been proposed that North Cyprus’s flexible planning system should become
stricter to be more successful in generating high-quality urban places. Government should share planning responsibilities with
local administration, and local administration should be able to make their own local urban development plans within a
legislative framework.
Keywords: Planning systems, flexible planning, public policies, urban design, development plans.

Kamusal Politika Olarak Kentsel Tasarım

1.

Giriş

Tarih boyunca kentler birçok farklı sorunla
mücadele etmiştir. Savaşlar, salgın hastalıklar, doğal afetler vs sonucunda kentlerin
yıkımı üzerine yeniden yapılandırılması
için planlamada, farklı çözümlerin arayışına girilmiştir. Yakın tarihe kadar planlama, mimarlık ve mühendislik disiplinleri
savaşlardan ve doğal afetlerden sonra
kentlerin yeniden yapılandırılması için
çalışmıştır. Salgın hastalıklara karşın ise
altyapı çalışmalarıyla çözümler üretilmiştir. Ancak küreselleşen dünyada, kentlerin özgün kimliğini kaybetmesi, giderek
azalan kamusal alanlar, kentlerde oluşan
güvenlik sorunları, kalabalıklaşan kentlerde ulaşım ve erişim zorlukları, görsel
ve çevresel kirlilik gibi sorunlar yaşam ve
mekan kalitelerinin düşmesine ve özellikle
planlamanın sorgulanmasına neden olmuştur. Planlamadaki eksiklik ve sorunlar,
sadece insanların günlük hayatlarını zora
sokmakla kalmamakta, aynı zamanda
kentlerin ekonomik yapılarını da zayıflatmaktadır. Küresel dünya kentleri arasında
oluşan rekabetçi ortamda, kentlerin özgün
kimliği, yarattığı yatırım fırsatları, canlılığı
gibi konular büyük önem kazanmaktadır.
Bu konularda, kentlerde yaşanan başarısızlıklar, eksiklikleri gidermek ve sorunları
ortadan kaldırmak üzere, planlama üstüne
odaklanmaya ve sistemlerini sorgulamaya
neden olmaktadır.
Ülkelerin hukuk sistemleri, kültürleri ve
ekonomik yapıları planlama sistemlerini
oluşturmaktadır. Bu bağlamda, en temel
ve kapsamlı yapılan çalışmada, Avrupa’da
planlama sistemleri beş grupta sınıflandırılmıştır. Avrupa’da tanımlanan bu beş
farklı gruplandırma, daha sonraki çalışmalarda dört grupta sınıflandırılmış olsa
da, temelinde dünyada kullanılan iki farklı
planlama yaklaşımı olduğu bilinmektedir.
Bunlardan biri takdire dayalı- esnek planlama, diğeri ise düzenleyici- sıkı planlama
yaklaşımıdır. Bu iki temel doğrultusunda
ülkelerin farklı planlama aşamaları ve
süreçleri tanımlanmıştır. Her iki yaklaşıma
bağlı oluşan planlama sistemlerinin karşılaştığı sorunlar bulunmaktadır. Esnek planlama yaklaşımında, planlama yasal olarak

bağlayıcı değildir. Planlamanın siyasaları
kesinlik içermeyen ibarelerden oluşmaktadır. Bu durum plan kararlarının mekana
yansıtılmasında zorluklar ve eşitsizlikler
içermektedir. Sıkı planlamada ise yasal
bağlayıcılık vardır ve mekana dair kesin
kararlar bulunmaktadır. Sürekli değişen
ve dönüşen kentlerin bu dinamik yapısına,
sıkı plan kararlarının uyum sağlayamadığı
durumlar oluşmaktadır.
Kentlerin yaşadığı sorunlar üzerine ortaya
çıkan kentsel tasarım disiplini, bu iki farklı
planlama yaklaşımının birbirine yakınlaşmasını sağlamıştır. Kentsel tasarımın
planlamayla bütünleşmesinde, esnek
planlamada, plan kararlarının mekana yansıtılmasında, sıkı planlamada ise değişen
dönüşen kentlerin yeni oluşan ihtiyaçlarına cevap verilmesinde rol üstlenmiştir.
Kentsel tasarım disiplinin planlama için
önem kazanmasıyla, ülkelerin tasarımı
planlamayla entegre etme çabalarında da
zaman zaman sorunlar yaşanmıştır. Bunun
üzerine kentsel tasarımın kamusal politika
olarak planlamayla entegrasyonunun, bu
sorunların üstesinden gelebileceği ortaya
konmuştur.
Esnek planlamanın, uygulayıcının takdir
yetkisine sahip bir sistem olduğu ve büyük
ölçüde piyasa ekonomisinin etkisi altında
şekillendiği ve en önemlisi de yasal olarak
bağlayıcılığa sahip olmadığı bilinmektedir
(Erturan ve Türk, 2015, s. 2-3). Bu durum, esnek
planlama anlayışında kamusal yararın önceliğini de sorgulanabilir kılmakta ve gelişimdeki başarısızlık riskini artırmaktadır.
Bu bağlamda, kentsel tasarımın planlamayla entegrasyonunun sağlanması, özellikle
esnek planlama için büyük önem arz
etmektedir. Bu iddia üzerine, bu çalışmada
ilk olarak planlama aileleri ve sistemleri,
kentsel tasarım ve planlamanın ilişkisi ve
kamusal politika olarak kentsel tasarım konularında literatür araştırması yapılmıştır.
Daha sonra da, kentsel tasarımın kamusal
politika olarak esnek planlama anlayışındaki etkileri incelenmiştir. Kentsel tasarım
politikalarının kentlerin gelişim planlarında bulunmasının kentlere ne gibi katkılar
sağlayabileceği araştırılmıştır. Araştırmaya
aynı planlama yaklaşımını farklı uygulayan
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iki ülkenin başkentleri konu olmuştur. Bu
bağlamda, Kuzey İrlanda başkenti Belfast
ve Kuzey Kıbrıs başkenti Lefkoşa’nın gelişim planları, kentsel tasarımla ilgili olan
plan politikaları bakımından incelenmiş ve
mekana yansıtılmaları görsel elemanlarla
anlatılmıştır.
2. Planlama Aileleri ve Sistemleri
Ülkelerin hukuk sistemlerine, politik, ekonomik ve kültürel yapılarına bağlı olarak
şekillenen planlama sistemleri, temelinde
proje bazlı-esnek ve plan bazlı-sıkı (katı)
planlama olarak ikiye ayrılmaktadır. İki
farklı yaklaşımla, gelişen planlamanın her
iki yaklaşımında da çeşitli sorunlarla karşılaşılmıştır (Türk ve Özkan, 2012, s. 71-72). Sıkı
planlama yaklaşımıyla hazırlanan kentsel
gelişim/imar planlarında plan kararlarının kentlerin dönüşen, değişen, dinamik
yapılarına uymakta ve ihtiyaçlarına cevap
vermekte yetersiz kaldığı görülmektedir.
Esnek planlama sisteminde ise plan kararlarının yasal olarak bağlayıcı olmaması
ve bu kararların mekana yansıtılmasında
yetersiz ve eksik kalması başlıca sorunları
oluşturmaktadır. 1970’li yıllarda sürdürülebilir gelişmenin tanımlanmasıyla planlama
farklı bir boyut kazanmış ve bu boyutu
benimsemeye çalışırken teknolojinin
hızla ilerlemesi sürdürülebilirlik ilkesinin
de uygulanmasını zora sokmuştur. Sıkı
planlamanın kararlarının, hızla değişen ve
dönüşen kentlerin ihtiyaçlarını karşılayamaması ve esnek planlamanın kararlarının
mekana yansıtılma konusundaki eksiklikleri sonucunda kentlerde yaşam ve mekan
kalitesinde düşüş gözlemlenmiştir. Bu
bağlamda, hem esnek planlama hem de sıkı
planlamanın bir tür yenilenmeye olan ihtiyacı plancıların çözüm arayışına girmesine
neden olmuştur.
1960’lı yıllarda, planlama literatüründe
“esneklik” sıkça olumsuz özellik olarak görülmekteydi. Ancak günümüzde
plancılar, bu kavramı, karışıklık, fırsatçılık
ve çeşitlilik gibi durumlarla başa çıkma
konusunda olumlu bir yaklaşım olarak algılamaktadır. Planlama, doğrusal olmayan
ve çok katmanlı bir karar verme sisteminin
sağlanması için esneklik içermesi gerekirken, uygulamada kamu sektörünün kontrol
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gücünü kaybetmemesi ve özel sektörün
kentsel gelişme üstünde etkisinin artmaması için çok fazla esnek olmamalıdır. (Gielen
ve Tasan-Kok, 2010, s. 1097)

Planlamanın farklı ülkelerde nasıl çalıştığını anlamak için planlama sistemlerini
incelemek faydalı olacaktır. Planlama
sistemleri ve sınıflandırılmaları üzerine
literatürde birçok farklı çalışma bulunmaktadır. Stead ve Nadin (2012, s. 39), planlama
sistemleri üzerine çalışılmış 4 farklı özgün
çalışmayı tartışmış ve karşılaştırmalı bir
tablo oluşturmuştur (Tablo 1). Bu tablo
aslında, zaman içinde planlama yaklaşımlarının evrildiğini de göstermektedir. İlk
olarak Davies vd. (1989) beş kuzey Avrupa
ülkesindeki planlama kontrolünü geniş bir
sınıflamayla İngiltere ve kıta sistemleri
olarak ikiye ayırmaktadır. Bu genel sınıflandırma “içtihatlara dayalı hukuk” ve “napolyonik kodlar”dan oluşmaktadır. İkinci
çalışma, Newman ve Thornley tarafından
1996’da yapılan çalışmadır. Bu çalışma
çok daha kapsamlı bir şekilde, temelinde
iki farklı yaklaşımla çeşitlenen planlama
sistemlerini beş ayrı planlama ailesi olarak
sınıflandırmaktadır. Bu aileler, İngiliz
(British), Napolyonik (Napoleonic), Alman
(Germanic), İskandinav (Scandinavian) ve Doğu
Avrupa Planlama Aileleri olarak adlandırılmaktadır (Newman ve Thornley, 1996, s. 27-71).
Üçüncü çalışma, 1997 yılında hazırlanmış
AB Compendium’dur (Commission of the European Communities – CEC). AB Compendium’da
Avrupa ülkelerinde planlama sistemleri
dört “planlama geleneği” altında ele alınmıştır. Bunlar “Bölgesel-Ekonomik Tabanlı
Planlama”, “Şehircilik Anlayışı Ağırlıklı
Planlama- Urbanism”, “Geniş Kapsamlı/
Bütünleşik Sistem” ve “Arazi Kullanım
Planlaması” olarak adlanrılmıştır. Son
çalışma ise “ESPON”- Avrupa Birliği’nden
yerel düzeye bölgesel ve kentsel politikalar
yönetimi projesidir. Bu projede AB Compendium’daki gruplandırma temel alınmış
ve ülkelerin planlama sınıfları içindeki yer
değiştirmeleri ele alınmıştır (Farinós, 2007, s.
35-75).
Bu çalışmalar içerisinde, kapsamlı bir şekilde planlama sınıflarını ele alan, 1996’da
yayınlanmış “Avrupa’da Şehir Planlama”
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İçtihatlara Dayalı
Hukuk; İngiltere

Davies vd. (1989)

Napolyonik
Kodlar; DK, DE,
FR, NL

Newman &
Thornley (1996)

İskandinav; DK,
FI, SE

İngiliz; IE, UK

CEC (1997)

Geniş Kapsamlı/
Bütünleşik; AT,
DK, FI, DE, NL,
SE

Arazi Kullanım
Planlaması; IE, UK
(ve BE)

BölgeselEkonomik Tabanlı
Planlama; FR, PT
(ve DE)

Şehircilik Anlayışı
Ağırlıklı PlanlamaUrbanism; GR, IT,
ES (ve PT)

Farinós Dasí
(2007)

Geniş Kapsamlı/
Bütünleşik; AT,
DK, FI, NL,
SE, DE
(ve BE, FR, IE
LU, UK)
BG, EE, HU,
LV, LT PL, RO,
SL, SV

Arazi Kullanım
Planlaması; BE,
IE, LU, UK
(ve PT, ES)
CY, CZ, MT

BölgeselEkonomik Tabanlı
Planlama; FR, DE,
PT, (ve IE, SE,
UK) HU, LV, LT,
SK

Şehircilik Anlayışı
Ağırlıklı PlanlamaUrbanism; GR,
IT, ES
CY, MT

Tablo: 1
Planlama sistemlerine üzerine 4 farklı özgün
çalışma (Stead ve Nadin, 2012, s.39).

Alman; AT, DE

Napolyonik; BE,
FR, IT, LU, NL,
PT, ES

adlı kitap incelendiğine, planlama sistemlerinin ve süreçlerinin nasıl çalıştığının temelini ve detayını anlamak mümkün olacaktır.
Bu bağlamda, kitapta anlatılan planlama
aileleri incelenmiştir.
İngiliz Ailesi, Britanya ve İrlanda’dan
oluşmaktadır. Britanya’da ilk kapsamlı
planlama yasası 1947’de geçmiştir. Bu
yasa daha sonra birçok alt-yasa/tüzüklerle yer değiştirmiş olsa da, savaş sonrası
dönemde oluşan temel prensipler hiç
değişmemiştir. Bu prensipte planlama 3
aşamalıdır; gelişmenin kontrolü, gelişme
planları ve merkezi hükümetin gözetim ve
denetimi. Gelişmenin kontrolü, yerel yönetimin gelişme başvurularını alıp, politika
çerçevesini ve detaylı yerel etkenleri de
göz önünde bulundurarak karar vermesiyle
sağlanmaktadır. Yerel yönetimler, arazi
kullanım politikalarından oluşan gelişme
planlarını da hazırlamaktan sorumludurlar.
Kentsel Tasarım Rehberlerinde de değinildiği gibi, AB Compendium’da, İngiltere’de
yaygın olan bu sistem “Arazi Kullanımı
Planlaması” sınıfında yer almıştır. Bu planlama, arazi kullanım değişimini kontrol
etmeyi ve arazi kullanımıyla alakalı düzenlemeler yapmayı içermektedir. (Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Kentsel Tasarım Uygu-

lama ve Araştırma Merkezi, 2016) Yerel yönetim
tarafından hazırlanan bu gelişme planları
gelişme başvuruları için alınacak kararlarda önemli rol üstlenmektedir, ancak yasal
olarak bağlayıcı değildirler. Bu planlama
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ailesindeki bir diğer önemli özellik, başvuranların gelişme üzerine alınan kararlara
itiraz etme haklarının olması ve itirazın
merkezi hükümet tarafından değerlendirilmesidir. Bu durumda yerel hükümetteki
yetkili kişi/kişiler bir gelişme başvurusu
üzerinde karar üretirken, başvuranların
itiraz haklarını da düşünmekte ve kararları
bu doğrultuda etkilenebilmektedir. Peter
Newman ve Andy Thornley’nin (1996, s.
42-43) anlattığı üzere, bu planlama sistemi
oldukça esnek ve içinde yorumlar barındıran bir sistemdir.
İngiliz planlama ailesi için bir başka
eleştiri ise Mark Tewdwr-jones tarafından
yapılmıştır. Tewdwr-jones’un (1999) anlattıklarına göre, o yılların başarılı ülkeleri, İngiliz düzenleyici (esnek) planlama
sistemiyle kapsamlı bir kentsel gelişimin
sağlanamayacağını ya da bir bölgenin ekonomik yarara ulaşamayacağını saptadılar.
İngiltere’nin iç yatırımlar için çekici bir
ülke olarak küresel ekonomik güç arasında
yer bulabilmesi için, yapılan düzenlemelerin kısa vadeli ekonomik yatırım kararlarına hızlı cevap verebilmesi gerekmektedir.
Ancak bu esnek sistemde, plan politika ve
kararları uzun vadeli olduğu görülmektedir.
Durum böyle olunca, İngiltere’nin birçok
bölgesinde ekonomik yatırımlar, planlama süreçleri dışında yani plansız olarak
gerçekleştirilmiştir. Bu sistem içerisinde
planlar, özellikle büyük yatırımlar söz
konusu olduğunda, siyasilerin ve siyasetin
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müdahalelerine de açık duruma gelmektedir. (Tewdwr-jones, 1999, s. 244-256)
İrlanda’da da aynı planlama sistemi geçerlidir. Merkezi hükümet, gelişme planlarında
ve planlama onaylarındaki prosedürleri içeren yasa ve düzenlemeleri hazırlamaktadır.
Burada planlama onayı olarak adlandırılan
planlama aşaması, İngiltere’de gelişme
kontrolü olarak adlandırılan aşamayla aynıdır. Oldukça merkeziyetçi olan bu sistemde,
yerel otoritelere yerel planları yapma ve
planlama onaylarını verme yetkisi verilmiştir. Yine başvuranların, planlama onayına
itiraz hakları saklıdır, ancak bu kez itirazlar
bir kurul tarafından değerlendirilmektedir.
Planlama İtiraz Kurulu’nun oluşmasındaki
amaç planlama onayı üzerindeki siyasi
baskıyı ortadan kaldırmaktır. (Newman ve
Thornley, 1996, s. 44-45) Kentsel Tasarım Rehberlerinde ele alınan AB Compendium’da
Avrupa ülkelerinde planlama sistemleri
sınıflarında İrlanda, İngiltere ile aynı sınıfta
(Arazi Kullanımı Planlaması) yer almış olsa da
günümüzde daha bütünleşik bir yaklaşıma
geçmiş olduğunun altı çizilmiştir.
Napolyonik Aile, Fransız kökenli planlama
sisteminden oluşmaktadır. Ülke sayısı bakımından Avrupa’daki en büyük planlama
ailesidir; Fransa, Portekiz, Luxemburg,
Belçika, Hollanda, İspanya, İtalya ve
Yunanistan’da etkilidir. Kapsamlı planlama
sistemi anlayışıyla başlamış ancak daha
sonra bölge kavramının da eklenmesiyle
ekonomik odaklı bir sistem haline gelmiştir. Merkeziyetçi bir yapıya sahip olsa
da, yerel yönetimle planlamayla alakalı
bir yetki paylaşımı bulunmaktadır. Bu
planlama sisteminde göze çarpan önemli
özellik hiyerarşik bir yapının olmasıdır.
Planlamayla alakalı yönetim 4 kademede
tanımlanmaktadır; devlet (state), bölge (region), il/ilçe başkanlığı (département) ve mahalli idare (commune). Genel olarak merkez ve
yerel yönetim arasında bir yetki paylaşımı
ve sıkı planlama göze çarpmaktadır. Sıkı
planlama anlayışının özellikle Portekiz ve
Belçikada, uygulama konusunda sorunlar
yarattığı vurgulanıyor. (Newman ve Thornley,
1996, s. 45-60)

Alman ailesindeki ülkelerin- Almanya,
Avusturya ve İsviçre, planlama sistemlerin-

46

Sayı 33, Temmuz 2021

deki ortak özellik planlamanın genellikle
devlet seviyesinde veya daha aşağısında
yapılmasıdır. Bu üç Avrupa ülkesinde de
Federal yönetim sistemi mevcuttur ve
planlamanın düzenleyici mevzuatı federal
düzeyde hazırlanmaktadır. Oxley ve diğerlerinin (2009, s.24) de belirttiği gibi Alman
planlama sisteminin, plan ve proje bazlı
planlamanın bir karışımı olduğu söylenebilir. Alman ailesindeki planlama sistemi
de yine hiyerarşik bir yapıda çalışmaktadır. Ülkesel ve bölgesel ölçekte kapsamlı
planlama yapılmakta ve alt- bölgelerde de
bu planlar detaylandırılmaktadır. Fransız
ailesindeki planlama sistemlerinden farkı
ise sıkı planlama anlayışını esnetmek üzere
yasal çerçevede yapılan değişikliklerdir.
Esneklik yasal bağlayıcılığı olmayan bölgelendirme planlarında devreye girmektedir. Bu noktada, yapılması tasarlanan
gelişmenin çevresiyle uyumu ve altyapının
yeterliliği göz önünde bulundurulmaktadır. Yani bölgelendirme planlarında, bir
oranda, İngiliz ailesindeki planlama sistemi
kullanılmaktadır.
İskandinav ailesinde ise Danimarka,
Finlandiya, İsveç ve Norveç gibi ülkeler yer almaktadır. Bu ailedeki planlama
sisteminde en önemli ve ayırt edici özellik
merkeziyetçilikten uzak, yerinden yönetim anlayışının olmasıdır. Yine planlama
sorumluluğu hiyerarşik bir yapıya bağlıdır,
ve buna göre, alt düzey yönetimler üst
düzey yönetimlerle uyumlu olmak durumundadır. Bu sistem içerisinde, Danimarka’nın planlama yasasında göze çarpan bir
özelliği de tüm ülkeyi üç bölgeye ayırmasıdır. Bunlar, kentsel, kırsal ve rekreasyonel
alanlardır. Kırsal bölgelerde sadece tarım,
ormancılık ve balıkçılık ile ilgili ticari faaliyete dayalı gelişmeler yapılabilir. Kentsel
ve rekreasyonel alanlarda ise yapılacak
olan gelişmeler yerel planlara ve düzenlemelere tabi tutulmaktadır. Eğer kırsal bir
bölge kentsele dönüştürülecekse bir yerel
plan yapılması ve arazi sahiplerinin iyileştirme vergisi ödemesi gerekmektedir. Sıkı
planlama anlayışıyla çalışan bu sistemde,
planlama alt ölçekli kentsel alanların
gelişimini içeren strüktür planlarıyla esnetilmektedir. Strüktür planlarının ölçeği,
gelişme planlarıyla kentsel tasarım ölçeği
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arasında bir detaylandırma içermektedir.
1996’da yayınlanmış “Avrupa’da Şehir
Planlama” adlı kitapta belirtildiği üzere,
Doğu Avrupa’da tam oturmuş bir planlama
sistemi bulunmamaktadır.
Vurgulandığı üzere zaman içerisinde
ülkeler hukuk sistemlerine bağlı kalmak
kaydıyla ihtiyaçlara göre planlama sistemlerinde değişiklik yapabilmektedirler. Burada beş farklı planlama ailesinde oluşan
sistemlerden bahsedildi. Ülkelerden verilen
örnekler daha çok planlama sistemlerinin
kökeninin oluştuğu ülkelerdir. Bu beş planlama ailesi içinde üç tanesinin sıkı planlamayla geliştiği ancak bazı aşamalarda
esneklik gerektirdiği ve bu bağlamda değişikler yapıldığı anlatılmıştır. Diğer taraftan
esnek planlamanın hakim olduğu İngiliz
ailesinde, planlamanın yasal bağlayıcılığı olmaması, projeler üzerindeki takdir
yetkisi gibi konular kentsel gelişmelerde
bir tür belirsizliğin ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Bu noktada, John Punter’in de
altını çizdiği gibi tasarım çok büyük önem
kazanmaktadır. Punter, tasarımın bu iki
yaklaşımı (esnek ve sıkı) birbirine yaklaştırdığını ve aralarındaki büyük farklılıkları
ortadan kaldırdığını iddia etmektedir.
3. Planlama ve Kentsel Tasarım İlişkisi
Köklerinin çok daha eskiye dayandığı, ancak son yıllarda yeniden keşfedilen kentsel
tasarım, akademik çalışmaların, kamusal
politikaların ve profesyonel uygulamaların
önemli ve ciddi bir alanı haline gelmiştir.
(Carmona ve Tiesdell, 2007, s. 1) Carmona ve
Tiesdell’in kitabında da değinildiği üzere
Francis Tibbalds, kentsel tasarımın tanımlarının bir listesini oluşturmuştur. Bu listeye göre kentsel tasarım, “mimarlık, şehir
planlama ve diğer ilgili disiplinler arasında
bir arayüz”; “insanlar için üç boyutlu mekan tasarımı ve sonrasında bunların bakım
ve yönetimi”; “detaylı mimari veya mühendislik tasarımlarının gerçekleşmesinden
önceki, iki boyutlu gelişim planlarına ve
soyut plan karalarına gerçeklik ve şekil veren önemli bir köprü”; “farklı kullanımlara
sahip bina gruplarını, bunların arasındaki
hareket sistemlerini ve servislerini, ve
aralarında kalan alanlar ve kentsel peyzajı
içeren, yerel ölçekte yapılaşmış alanın ta-

sarımı”; ve “yerel ölçekte kentsel çevrenin
biçim ve karakterinin tasarlanacağı yaratıcı
bir aktivite” olarak tanımlanmıştır. (Carmona
ve Tiesdell, 2007, s. 12) Tanımlara bakıldığında
bu disiplinin çok katmanlı olduğu anlaşılmaktadır. Yerel ölçekte çalışılan bir disiplin
olduğu ise sıkça vurgulanmıştır.
Listenin başında yer alan tanımıyla, mimarlık, şehir planlama ve ilgili diğer disiplinler
arasında bir arayüz olarak çalışan kentsel
tasarım disiplininin, planlamanın sorunlarına çözüm olabileceği öngörülmüştür. Sıkı
planlama anlayışıyla ortaya konan kentsel
gelişim planlarında kararlar alt ölçekte kentsel tasarım ilkeleriyle bir miktar esnetilip
günün ihtiyaçlarını karşılamakta, esnek
planlamada ise tam tersi sıkı tasarım kurallarıyla mekan kalitesini yükseltmeye dayalı
bir sistem gelişmektedir (Punter, 2007, s. 168).
Kentsel tasarımın planlamaya olan katkısının daha iyi anlaşılabilmesi için, bu
disiplinin ortaya çıkışından, nitelik ve
boyutlarından kısaca bahsetmek yararlı
olacaktır. Macdonald ve Larice’in (2013, s.
3) anlattığı üzere, kentsel tasarım disiplini
1950’lerin ortalarında kentlerde çevresel
kalitenin oldukça düşmesinden oluşan kaygılarla ortaya çıkmıştır. Özcan Altaban’a
göre (2013, s. 2), “1970’li yılların ortasında
büyük ekonomik krizin yaşandığı İngiltere’de planlamanın başarısızlığı ve uygulamadaki yetersizliklere karşı özellikle orta
sınıflardan kaynaklanan güçlü bir toplumsal muhalefet oluştu.” Bunun üzerine o
yıllarda planlamaya karşı tepkiler oluşmuş,
ve yaşanan kentsel sorunların çözümü için
aksiyon planları üzerine çalışılmıştır. Bu
noktada da aksiyon planlarının farklı ve
çok boyutlu bir şekli olan kentsel tasarım
disiplini kullanılmaya başlandı. Böylelikle, planlama ve mimarlık disiplinlerinin
yanı sıra kentsel tasarımın da eğitimlerine
başlanmıştı. (Altaban, 2013, s. 2)
Altaban çalışmasında kentsel tasarımı,
üst ölçekli plan kararlarının uygulanmasında ve mimarlık ölçeğine geçişte “bir
ara aşama, bir çerçeve ve bir programlar
dizisi” olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlamayla birlikte kentsel tasarım disiplininden
beklenenler aşağıdaki şekilde sıralanıyor;
(Altaban, 2013, s.12)
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-

Üst ölçek planlama kararlarının hayata geçirilmesi/uygulanması

-

Planlama ölçeği ile mimarlık ölçeği
arasında kalan kentsel alanlara işlev
ve kimlik kazandırması

-

Kentsel alanda yeni dinamikler yaratması

-

Sürekli değişen ve dönüşen kentlerin
değişim ve dönüşümlerini biçimlendirmek üzere, çok disiplinli bir
yaklaşım oluşturması

-

Kentsel tasarım projelerinin alternatifli üretilerek, bu projelerin, çökmeyecek ve etaplandırma esnekliği
sunabilecek şekilde hazırlanması

Bu beklentilere bakılacak olunursa aslında
planlamanın sorunlarına ve eksikliklerine
kentsel tasarımın çözüm olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Hatta bu disiplinin
boyutları incelendiğinde hem esnek hem
de sıkı planlama yaklaşımındaki tüm farklı
planlama sistemlerinin sorunlarına nasıl
çözümler sunabileceği anlaşılacaktır.
3.1. Kentsel Tasarımın Boyutları:
-

Mekansal Boyut (Ölçek)
Kentsel tasarım, daha önce de bahsedildiği üzere, planlamayla mimarlık ölçeği arasında bir ölçektedir.
Altaban’ın anlatımına göre yapılar
arasında kalan, kimsenin sahiplenmediği ancak gerçekte herkesin olan
kentsel mekanlarla ilgilenmektedir.
Özellikle esnek planlamada bir
hiyerarşik yapının olmayışından,
uygulama (üst ölçek politikalarının
mekana yansıması) noktasında yaşanan
sorunlara kentsel tasarımın çözüm
olabileceği bu mekansal boyutla
ortaya konmaktadır.

-

Zaman Boyutu
Kentlerin değişen ve dönüşen yapılarına ayak uydurmakta zorlanan
sıkı planlama yaklaşımlı planlama
sistemlerine, kentsel tasarımla bir
zaman boyutu kazandırılmaktadır.
Böylelikle, yasal bağlayıcılığı olan
plan kararlarını esnetmek, zamanın
değiştirdiği ve kullanıcıların doğan
ihtiyaçlarıyla oluşacak mekanları,
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kentsel tasarım projeleriyle sağlamak
mümkün kılınmaktadır.
- İnsan ve Çevre İlişkisi
Kullanıcıların, yaşam alışkanlıkları, kültürleri, ekonomik durumları,
estetik algıları vb detaylarla birebir
ilgilenen bir disiplin olduğundan,
kentsel tasarımla, verimli ve işlevsel
mekanların kente kazandırılması
sağlanmaktadır.
- Çok Aktörlülük
Plan kararlarının kullanıcılar tarafından kabul görmediği durumlarla,
planlamada sıkça karşılaşılır. Gerek
halkın katılımı aşamasında gerekse
planlama onay aşamasında gelen itirazlar bunun ispatıdır. Kentsel tasarımın çok aktörlü olması, tasarımcının,
çeşitli çıkar gruplarının beklentilerini
dengeleyerek ve onları ikna ederek
çalışması bu itirazları azaltmaktadır.
Bu sayede, planlar kullanıcılar tarafından daha çok benimsenebilmektedir.
- Çok Disiplinlilik
Mimarlık ve şehir planlama disiplinleri arasında bir köprü görevi gören
kentsel tasarım aynı zamanda bu iki
disiplinle diğer farklı uzmanlıkları da
biraraya getirmektedir. Kentsel tasarım, peyzaj mimarlığından, ekonomiye, sosyal bilimcilerden, çevrecilere,
politikacılara kadar çok farklı disiplinleri mimarlık ve şehir planlamayla
buluşturma ve uzlaştırma görevlerini
de üstlenmektedir.
- Rehberlik
Hem birçok aktörü, kullanıcıyı hem
de birçok uzmanlık alanını/disiplini
biraraya getirip uzlaştırma görevi
üstlenen kentsel tasarımcılar, tüm
bu taraflara bir de rehberlik etmek
durumundadır. Kentsel mekanların
gelişimini, dönüşüm ve değişimi yönlendirme hedefiyle, karşılaşılacak her
türlü sorunu çözme konusunda da bir
rehberlik görevi üstlenmektedir.
Carmona (1996, s. 59), bu tanımlanan boyutların mekana yansımasında doğrudan rol
alabilecek kavramsal bir çerçeve oluştur-
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muştur. Bu çerçevede kentsel tasarımın,
mekansal, morfolojik, yapılı çevre içerisindeki durum, görsel, algısal, sosyal,
fonksiyonel ve sürdürülebilir ilkeleri yer
almaktadır. Zaman ve mekansal boyutun, mekansal, morfolojik ve yapılı çevre
içerisindeki durumla ilgili konuları içerdiği
gözlemlenebilir; insan ve çevre ilişkisi
boyutuna bakıldığında görsel, algısal ve
sosyal konuları içerdiği anlaşılmaktadır;
sürdürülebilirlik ve fonksiyonel konuların
ise çok disiplinlilik boyutunu yansıttığı
görülmektedir.
Kentsel tasarımın planlama sistemlerine
yapacağı katkı bu disiplinin boyutlarıyla ve
ilkeleriyle açıklanmıştır. Ancak bu noktada
beliren bir diğer sorun ise bu disiplinin
ilkelerinin planlamaya nasıl entegre edileceğiydi. Bahsedilen entegrasyonun kentsel
tasarımı kamusal politika aracı olarak kullanarak sağlanabileceği ortaya konmuştur.
Bir diğer deyişle, kentsel tasarım kriterlerinin planlarda kamusal politika niteliğinde
yer alması, kentsel tasarımın planlama
sistemine entegrasyonunu sağlayacaktır.
3.2. En yaşanabilir Kentlerde Planlama
ve Kentsel Tasarım İlişkisi
Her yıl farklı araştırma firmaları farklı
yaklaşımlarla kentlerdeki yaşanabilirliği
ve yaşam kalitesini ölçerek bir sıralama
yapmaktadır. Bu yaklaşımlardan en yaygın
olanı ekonomik olanlarıdır. Yaşanabilirliği,
ekonomonik boyutuyla ele alan yaklaşımlarda, kentlerdeki iş olanakları, maaşlar,
yatırımlar ve yatırım fırsatları, emlak değerleri gibi konular araştırılır. Mercer adlı
danışmanlık şirketi ise daha geniş kapsamlı
bir yaşam kalitesi araştırması yaparak her
yıl en yaşanabilir kentleri sıralamaktadır.
Bu araştırma, tüketim ürünleri, ekonomik
çevre, konut, sağlık, doğal çevre, politik ve
sosyal çevre, kamusal hizmetler ve ulaşım,
rekreasyon, sosyo-kültürel çevre ve eğitim
gibi daha çok planlama konularını içeren
bir yaşanabilirlik analizidir (https://mobilityexchange.mercer.com/quality-of-living-reports). Mercer tarafından hazırlanan ve yayınlanan
bu çalışma incelendiğinde, dünya çapında
500’ün üzerinde kent çalışılmış ve son on
yıldır listenin birinci sırasına Avusturya’nın
başkenti Viyana’nın yerleşmiş olduğu

görülmektedir. En son 2019’da yapılan
araştırma sonucu çıkan listeye bakılırsa ilk
10’da daha çok Alman Planlama sistemine
sahip ülkelerin (Almanya, Avusturya ve İsviçre)
kentleri görülmektedir.
Yaşam kalitesi araştırmasına göre en yaşanabilir 10 kent: (URL-1)
1- Viyana, Avusturya
2- Zürih, İsviçre
3- Münih, Almanya
3- Vancouver, Kanada
3- Auckland, Yeni Zelanda
6- Düseldorf, Almanya
7- Frankfurt, Almanya
8- Kopenhag, Danimarka
9- Cenevre, İsviçre
10- Basel, İsviçre
Son 10 yıldır dünyanın en yaşanabilir kenti
seçilen Viyana Alman planlama sisteminin
hakim olduğu kenttir. Planlama sistemleri içinde Alman ailesinin diğerlerinden
farkı, ikinci bölümde anlatıldığı üzere sıkı
planlama olmasına rağmen esneklik içermesidir. Diğer bir deyişle, iki tür planlama
yaklaşımının-esnek ve sıkı planlama birbirine yakınlaştığı bir sistemdir. Planlama
sisteminin yaşanabilirliğe olan katkısı ayrı
bir araştırma konusu olsa da, bu sonucun
tesadüf olmadığı savunulabilir. Esnek ve
sıkı planlama yaklaşımlarının bir oranda
aynı sistem içinde mevcut olmasının yaşanabilir ve yüksek kalitede mekanlar yaratılmasında bir etkisinin olduğu söylenebilir.
Diğer bir yandan Türk’ün (2004, s. 362) de
anlattığı gibi kentsel tasarım, kentlerin
makro ve mikro düzeydeki biçimlenişlerinde iyileştirmeler sağlayabilir, daha yaşanabilir ve kimlikli mekanlar kentsel çevreler
yaratabilir. Günay’a (1999) göre ise kentsel
tasarım projeleri sadece fiziksel uygulamalar değil, kentsel planların siyasaları ve
stratejileriyle bütünsel düşünülen bir süreçtir. Bu kapsamda, Mercer’in yaşanabilirlik
araştırmasının sonucuna göre dünyanın en
yaşanabilir kenti seçilen Viyana’nın kentsel
gelişim planı kentsel tasarım politikaları
bakımından incelenmiştir. 2025 yılı için
hazırlanmış kentsel gelişim planında göze
çarpan bir cümlede Viyana’nın bugün
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yüksek çeşitlilikte kentsel düzenlemelerini
ve farklı uygarlık biçimlerini oluşturan çok
sayıda kentsel tasarım çözümlerinin olduğu
bir kent oluşundan bahsedilmektedir. Bu
da kentsel tasarıma verilen önemi ön plana
çıkarmaktadır. 2025’de Viyana’nın “akıllı
kent” olma vizyonunda kentsel tasarım,
kompaktlığı sağlama ve uygulama için
gerekli çerçeveyi oluşturma politikaları
arasında yer almıştır.
Yaşam kalitesi en yüksek kentler sıralamasının ikinci sırasında yer alan Zürih de
yine Alman planlama sistemiyle gelişen bir
kenttir. Kentsel gelişim planında, uygulama ölçeğinde kentsel tasarım standartlarının uygulandığı anlatılmaktadır. Kamusal mekanların yaratılmasında gelişim
planlarına bağlı olarak kent kimliğinin
yansıtılabildiği yüksek tasarım standartları
uygulanmaktadır (Flender, 2021).
Aynı şekilde listenin üçüncü sırasındaki
Almanya’nın Münih kentinde de “yeşil
planlama” vizyonuyla yeşil alanlar için tasarım odaklı stratejiler mevcuttur. Buradan
anlaşılacağı gibi tasarım kamusal alanların
oluşumunda ön plana çıkmaktadır. (URL-2).
En yaşanabilir kentler sıralamasında göze
çarpan birinci ortak özellik 10 kentin
7’sinin aynı planlama sistemiyle gelişmesidir. Bir diğer önemli ortak özellik ise
gelişim planlarında kentsel tasarımın daha
çok kamusal yarar sağlama konularındaki
politikalarda yer alamalarıdır. Bu sonuç da
Günay’ın (1999) kentsel tasarım bir kamusal
politikadır söylemininin altını çizmekte ve
kentsel tasarımın gelişim planlarıyla bütünleşmesinde kamusal politika olarak yer
almasının önemini vurgulamaktadır.
4.

Kamusal Politika Olarak Kentsel
Tasarım

Plan kararlarının mekana yansıtılmasında
görev üstlenen kentsel tasarım disiplini,
bunu hazırlanacak detaylı projelerle başarabilecektir. Ancak önemli olan planların
kendi bünyesinde, kentsel tasarıma yönelik
bir tür kriterler çerçevesi sunabilecek bir
politika paketinin bulunmasıdır. Bir başka
deyişle, planlarla kentsel tasarımın entegrasyonunun, kamusal politikalar aracılığıyla sağlanmasıdır. Şekil 1’de anlatıldığı
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Şekil: 1
Kamusal politika olarak kentsel tasarım ve
tasarım projesi olarak kentsel tasarımın
şehir planlama ve mimarlık disiplinleriyle
ilişkisi.

üzere kentsel tasarım proje olarak mimarlık
ölçeğine yaklaşmakta, kamusal politikalar
olarak da şehir planlamaya katkıda bulunmaktadır. Özellikle esnek planlama sistemlerinin oluştuğu, emsallere dayanan hukuk
sistemine sahip ülkelerde, birçok yasanın
da esnek kararlar içermesi, yorumlamaya
açık olması, planların bünyesindeki politikaların çeşitli kentsel konulara bir çerçeve
oluşturmasının önemini artırmaktadır.
Kentsel tasarımın planlamaya entegrasyonunun, iki farklı planlama yaklaşımı
olan düzenleyici (sıkı) ve takdire dayalı
(esnek) planlamayı birbirine yaklaştırdığı
ve aralarındaki farkın azaldığından daha
önce de bahsedilmişti. Biri biraz esneklik,
diğeri ise daha fazla kesinlik arayışı içinde
olsa da, her iki planlamanın da amacı daha
yüksek tasarım kalitesine ulaşmaktır. (Nelissen, 1999; Punter, 2007, s. 168) Yüksek tasarım
kalitesine ulaşma çabası içinde ülkelerin
gösterdiği çeşitli eğilimler, hem yatırımcılar hem de mimarlar tarafından eleştirilmiştir. Bu eleştirilerin sebebi, tam, kesin ve
doğru olmayan tasarım siyasalarını, hiçbir
uzmanlığı olmayan tasarım denetçilerini
ve kentsel politikaları kendi alanlarına
bir tehdit olarak görmeleriydi. Tasarımın
denetlenmesi sürekli olarak bu eleştirilere
maruz kalmış ve zaman zaman ülkeler bu
konuda yasal sınırlamalar getirmiştir. Yasal
sınırlamalar da bu kez tasarım anlamında
kuralsızlığa neden olmuştur. Bu bağlamda,
kentsel tasarımın çok daha ciddi ve kesin
bir düzenlemeyle planların bünyesinde yer
alması elzem hale gelmiştir.
Kentsel tasarımın kamusal politika olarak
tanımlanması ise ilk olarak 1974 yılında
Jonathan Barnett tarafından yapılmıştır.
1960’ların sonlarında New York kentinin
yeniden gelişmesinde kullanılan araçlar
üzerine Jonathan Barnett bu düşünceyi
geliştirmiştir. San Francisco, Portland gibi
diğer Amerika kentleri ise 1970’li yılların
başında, sofistike plan ve gözden geçirme
süreçleriyle gelişmeye başlamış (Jacobs,
1980; Punter, 1999; Punter, 2007, s. 168). 1980’li
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yıllara gelindiğinde “tasarım gözden
geçirme (design review)” tüm Amerika’ya
kök salmış duruma gelmiştir. Punter (2007)
Avrupa’da tasarımın çok daha uzun bir tarihçesinin olduğunu söylemektedir. 1990’lı
yılların ortalarında tasarım planlamanın en
önemli konularından biri haline gelmiş ve o
dönemde tasarımın politikalarının geliştirilmesi ve denetlenmesinin sağlanması gündem halini almıştır. Gündem ayrıca, mekanın algısını ve globalleşen dünyada yerel
ayırt ediciliğini korumak, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak, kentsel tasarımın kente
şekil veren stratejik yaklaşımını sağlamak
ve kentsel yenilenme gibi kamusal konuları
da kapsamaktaydı. Aslında bütün amaç,
kentleri yaşamak ve çalışmak için çekici
hale getirmekti. Kentin imajını geliştirmek,
ekonomik yatırımlar için de çekici bir unsur
olacak ve böylelikle kent ekonomisi de
gelişecekti. Bu bağlamda “kamusal politika
olarak kentsel tasarım” eğilimi, girişimci
kentlerin ve rekabetçi stratejilerin bir zorunluluğu haline gelmiştir. (Cuthbert, 2006; Punter,
2007, s. 169) Punter’e (2002) göre, Mercer’in
(2019) en yaşanabilir üçüncü kenti olan
Vancouver kentsel çevre kalitesine ulaşmadaki başarısını, çok yönlü planlama ve
kentsel tasarım politikaları, rehberleri, süreç
ve prosedürleri sayesinde yakalamıştır ve
Vancouver kamusal politika olarak kentsel
tasarım sistemini benimsemiştir.
Kamusal politikalar, genel olarak hükümetlerin icraat ve niyetlerini içeren icraatlar
(Clarke E. Cochran et al, 1999; Birkland, 2014, s.

olarak tanımlanırken başka kaynaklara
göre toplumun hedeflerine ulaşmak üzere
uygulama programları için üretilmiş politik
kararları içermektedir (Charles L. Cochran and
Eloise F. Malone, 1995; Birkland, 2014, s. 8). Bu
yapısıyla kamusal politikalar gelişim planlarının içeresinde yer almaktadırlar. Plan
kararlarının, plan politikalarını oluşturabileceği gibi kamusal politikaları da yansıtabildiği görülmektedir.
8)

Bu bağlamda bu çalışma, kentsel tasarım
nitelikleri olarak bilinen, imgelenebilirlik,
okunabilirlik, kapalılık hissi uyandıran,
insan ölçekli, geçirgen, bağlantılı, karışık
ve uyumlu olma (Ewing vd, 2006, s. 225) konularının mekana yansıtılabilecek şekilde

kamusal politika olarak yer aldığı planları
karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Karşılaştırmanın amacı ise kamusal politika
olarak kentsel tasarımın planlamadaki
önemini anlamaktır.
5.

Belfast ve Lefkoşa Gelişim
Planlarının İncelenmesi
Kamusal politika olarak kentsel tasarımın,
özellikle yasal bağlayıcılığı bulunmayan,
kesinliği olmayan esnek planlama yaklaşımındaki planlamaya mekansal, çevresel,
sosyal, fonksiyonel ve ekonomik anlamlarda büyük katkı sağladığı teorik çerçevede
anlatılmıştır. Bu bağlamda esnek planlamanın etkisiyle gelişen Kuzey Kıbrıs’ın
başkenti Lefkoşa ve Kuzey İrlanda’nın
başkenti Belfast’ın gelişim/imar planlarının
kentsel tasarımla ilgili politikalarını inceleyerek, mekansal gözlemlerle ne kadar
başarılı oldukları görülebilir.
İki kentin planları, kentsel tasarımın, çok
aktörülülük ve rehberlik dışında plan
politikalarında doğrudan etkin olabilecek
boyutlarıyla incelenerek karşılaştırması
yapılmıştır. Bu bağlamda, iki kentin kentsel tasarımla ilgili plan politikaları kentsel
tasarımın, mekansal, zaman, insan ve çevre
ilişkisi ve çok disiplinlilik boyutlarıyla ele
alınmıştır.
Örnek incelemesi, metodolojik olarak
bahse konu kentlerin planlama yaklaşımları ve planlamanın süreçleriyle ilgili özet
bir anlatımla başlayıp, plan politikalarının kentsel tasarımın boyutları açısından
sorgulanmasıyla yapılmıştır. Son olarak
da iki kentin plan politikalarının kentsel
tasarımın boyutlarını ve ilkelerini içerip
içermediğini gösteren bir matrisle karşılaştırılması yapılmıştır.
Lefkoşa
Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan bir şehir plancısı
olarak buradaki kentlerin kaotik, yaşam ve
mekan kalitelerinin oldukça düşük, hareketliliğin çok yüksek olmasına karşın ulaşım
ve erişimin düşük ve oldukça sorunlu
olduğunu söyleyebilirim. Bunun sebeplerinin, sadece ülkenin planlama yaklaşımı ve
yasal düzenlemeleri olmadığını söylemek
mümkün, ancak en büyük etken oldukları
kabul edilmelidir. KKTC’nin hukuk sistemi
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de İngiltere’de geçerli olan içtihatlara dayanan hukuk sistemidir. Dolayısıyla, planlamanın yaklaşımı da takdire dayalı- esnek
sistemdir. Bu çalışmanın ikinci bölümünde
anlatıldığı üzere burada planlamanın üç
aşaması vardır; gelişme planlarının hazırlanması, gelişmenin kontrolü (planlama onayı)
ve merkezi hükümetin gözetim ve denetimi.
İngiltere’den farkı, gelişmenin kontrolünü
yine merkezi hükümet yapmaktadır, yani
planlama başvurularını alıp planlama onayını vermekte, kontrol ve denetimini ise yerel
yönetim sağlamaktadır.
KKTC’nin imar yasası 1989 yılında
hazırlanmıştır. Bu yasaya göre, yürürlüğe girmesinden sonra 2 yıl içinde bir tür
stratejik mekansal plan olan Ülkesel Fizik
Plan hazırlanmalı ve tüm yerleşimlerin imar
planları da bu stratejik planın rehberliğinde
yapılmalıydı. En geç 1991 yılında yürürlüğe
girmiş olması gereken Ülkesel Fizik Plan,
ancak 24 yıl sonra 2015 yılında tamamlanıp
yürürlüğe girebilmiştir. Lefkoşa İmar Planı
ise 2001 yılında yürürlüğe girmiştir. Yani
kapsamlı bir stratejik plandan çok daha
öncesinde hazırlanmıştır. Bu bağlamda,
elbette eksikleri olacaktır, ancak her 5 yılda
bir yasal olarak gözden geçirilmekte ve eksiklikleri giderilmeye çalışılmaktadır. Merkezi hükümet tarafından hazırlanan imar
planları KKTC’de 1/25000 ölçekte (Şekil 2)
hazırlanmakta ve bu ölçekteki kararlar hiç
detaylandırılmadan aynı esneklikle 1/2500
kadastral haritalara (Şekil 3) işlenerek uygulamaya konulmaktadır. Uygulama ise gelişme
başvurularının, gerek görülen belgelerle
dosyalanıp, merkezi hükümetin ilgili daire
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müdürlüğüne teslim edilmesi ve burada
şehir plancısı, mimar, inşaat mühendisi ve
teknisyen olarak görev yapan kamu çalışanları tarafından kişilerce incelenip planlama
onaylarının verilmesiyle sağlanmaktadır.
Şehir plancısının sayıca oldukça az olduğu
bu dairelerdeki diğer meslek gruplarının da
kentsel tasarım konusunda bir uzmanlığı
aranmamaktadır. Bu durumda planlama
onayı aşamasında, yapı arsa oranları, kat
yükseklikleri, otopark sayıları gibi kesin
kararların haricindeki tüm esnek kriterler
mekana yansıtılamamaktadır. Sonuç olarak
ise yaşam ve mekan kalitesinin oldukça
düşük olduğu gözlemlenmektedir.
Başkent Lefkoşa İmar Planı karar raporundan kentsel tasarımla ilgili birkaç örnek
vermek mekana yansıtılamayan politikaların anlaşılması için faydalı olacaktır. Planın

Şekil: 2
1/25000 ölçekli Başkent Lefkoşa İmar Planı,
2012 (URL-3).

Şekil: 3
1/2500 Kadastral Karar Haritası Örnekleri
(URL-4).
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5. Bölümünde Gelişme Planı anlatılmış ve
bölüm 5.4’te ise konut çeşitliliğinin kentliler için olanaklar sunabileceği anlatılmıştır.
6. Bölümde ise konutlar için politika ve
öneriler bulunmaktadır. Bu bölümde, kentsel tasarım konusunda aşağıdaki şekilde
öneriler yapılmaktadır;
“Kentsel tasarım ve planlama: Tüm
konut alanlarının bölüm 5.4’de
konulan ilkeler çerçevesinde planlanması esastır. Bu planlamada sosyal,
ekonomik ve fiziksel gereksinimlerin
karşılanması yönünde tüm hizmet ve
olanaklar sağlanmalıdır.
Planlama alanınındaki birçok konut
bölgesi geçmişte tasarım ve planlamaya gerekli önemin verilmemesinden dolayı cazip olmaktan çıkmıştır.
Buna karşın, parça parça gelişme ve
arazi değerleri ve inşaat maliyetleri
sonucu oluşan konut alanları ve bu
alanlardaki organize yeşil alanların
eksikliğinin, peyzaj, ağaçlandırma
v.b. sorunların giderilmesi gerekmektedir.
Mevcut parsellenmiş alanlarda karışık ve ortak kullanımların yer alacağı

ortak mekanların yaratılması için
kamulaştırma ve kentsel tasarıma
yönelik çalışmalar yapılması; kentsel
tasarım ilkelerine uygun olarak
ortak mekanlar yaratacak şekilde
de, parsel birleştirilerek birlikte
hareket edilen projelerde, özendirici
planlama ve imar hakları ile özendirici diğer ayrıcalıkların verilmesi.”
(Başkent Lefkoşa İmar Planı Karar Raporu,
6.3 Konut, 6.3.4 Politika ve Öneriler, 6.3.4.8
Kentsel Tasarım ve Planlama, s.126).

Burada bahsi geçen kentsel tasarım ilkeleri
aslında kentsel tasarım disiplininin genel
prensipleridir ancak Lefkoşa’nın konut
bölgelerinin karakterini yansıtacak, kimliğini koruyacak veya oluşturacak tasarım
ilkeleri planın herhangi bir bölümünde
olmadığı gibi başka bir kılavuz veya politika olarak da bulunmamaktadır. Aşağıdaki
fotoğraflarda görülebileceği gibi, Lefkoşa
İmar Planı kapsamında gelişen Gönyeli ve
Lefkoşa konut bölgelerinde apartman ve
müstakil çeşitliliğinde konutlar bulunmakta
ancak bu çeşitliliğin bir araya gelmesinde
ne bir uyum, bir imgelenebilirlik, kapalılık
hissi uyandıran sokak algısı, ne de ortak
kentsel mekanlar oluşmuştur (Şekil 4 & 5).

Şekil: 4
Gönyeli konut bölgesi, Gönyeli, Lefkoşa, 2020
(URL-5).

Şekil: 5
Lefkoşa konut bölgesi, Yenişehir, Lefkoşa,
2020 (URL-6).
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Planlamayla mimari ölçekler arasındaki ara aşamanın olmaması, her mimarın
kendi takdirini yansıtan binaların biraraya
gelmesiyle oluşan kaos ortamı, hem mekan
kalitesini hem de mekanın algısını sorgulanabilir kılmaktadır.
Bir diğer örnek de kullanıcıların sıklıkla
ziyaret ettiği “kentsel faaliyet koridorları”ndan verilebilir. Çeşitli ticari faaliyetlerin yer aldığı bu koridorlar alt merkezlere
bir tür alternatif sunmakta ve alışveriş
caddeleri oluşturmaktadır (Şekil 6, 7, 8).
Ancak yine planda bu caddelerin tasarımıyla alakalı açık-net tasarım politikaları
bulunmamaktadır. Planın ilgili bölümündeki politika şu şekilde yazılmıştır;
“Kentsel faaliyet koridorları bir
sonraki aşamada mevcut sorunları
dikkate alınarak özel proje alanı

olarak ele alınacak ve ‘’Alt Öncelikli Alan planları‘’ hazırlanacaktır.
Bu çerçevede koruma alanlarında
sağlıklaştırma, uyumlaştırma ve
koruma politikaları uygulanacaktır.
Yeni gelişme alanlarında iyileştirme,
uyumlaştırma ve bütünleme politikaları uygulanacaktır. Kentsel Faaliyet
Koridoru üzerindeki yalnız yola bakan parsellerden yapılaşma durumuna göre kullanım türü ve yoğunluğu
belirlenecektir.” (Başkent Lefkoşa İmar
Planı Karar Raporu, 6.11 İş Alanları, 6.11.3.3
Politika ve Öneriler, s.221)

Bu politikayla ilgili uygulamaya yönelik
daha detaylı kararlar sadece yapı arsa
oranları, kat sayıları, bina çekilişleri ve
otopark sayılarıdır. Politikada bahsi geçen
“alt öncelikli alan planları” aslında kentsel
Şekil: 6
Başkent Lefkoşa İmar Planı, Kentsel faaliyet
koridorlarının gösterildiği karar haritası
(URL-7).

Şekil: 7
Lefkoşa faaliyet koridoru, Lefkoşa, 2020
(URL-8).
Şekil: 8
Lefkoşa faaliyet koridoru, Lefkoşa, 2020
(URL-9).
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Tablo: 2
Lefkoşa İmar Planı Politikalarının Kentsel
Tasarım ilkeleriyle ilişkisi.
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tasarım ölçeğindeki plan ve projelerdir,
ancak tasarım kriterlerinin de bir kılavuzu
bulunmadığı gibi bu planlar da hazırlanmamıştır.
Lefkoşa İmar Planı’nın kentsel tasarımla ilgili politikasında sadece önerilerin
mevcut olduğu ancak uygulama için net
bir çerçeve çizilmediği görülmektedir.
Ancak Plan’nın farklı bölümlerinde kentsel
tasarımın bazı konuları üst ölçek kararları
arasında yer almıştır. Makalenin üçüncü
bölümünde tanımlanan kentsel tasarım
boyutları ve ilkeleri açısından bakılacak
olunursa aşağıdaki tablo oluşturulabilir.
Belfast
Esnek planlama anlayışıyla gelişme planlarını hazırlayan Kuzey İrlanda’nın başkenti
Belfast’ın gelişme planı bu çalışmada
Kuzey Kıbrıs’taki planlama sistemine
bir örnek oluşturabilecek niteliktedir. Bu
makalenin ikinci bölümünde İrlanda’nın
planlama sistemiyle ilgili detaylar anlatılmıştı. Burada aynı Kuzey Kıbrıs’ta olduğu
gibi planlama birkaç aşamadan oluşmakta
ve politikalar içermektedir. Merkezi hükümet gelişme planlarının yasal düzenlemelerini hazırlamakta ve yerel yönetimler
de bu yasalara bağlı olarak yerel gelişme
planlarını yapmaktadır. Bu bağlamda,
Belfast yerel gelişim planı da 2011 Kuzey
İrlanda planlama yasası ve 2015 Kuzey
İrlanda planlama yönetmeliğine bağlı
olarak Belfast belediye meclisi tarafından
hazırlanmıştır. (URL-10)
Yerel yönetimin hazırladığı bu gelişim
planı, belediyenin yerel politikalarını,
alana özgü yeni gelişmeleri ve Belfast’ın
arazi kullanımını içermektedir. Bu plan altı
bölümden oluşmaktadır. Sırasıyla, yerel
gelişme planının vizyonu, stratejik amaç
ve hedefler, stratejik politikalar, mekansal
gelişme stratejisi, konu-bazlı politikalar
ve son olarak uygulama, izleme ve gözden
geçirme. Kentsel tasarım ise konu-bazlı
politikalar bölümünde ele alınmıştır. Bu
bölüm incelendiğinde kentsel tasarımla
ilgili dört adet politika paketinin bulunduğu göze çarpmaktadır. Birinci politika
paketi 11 maddeden oluşan Belfast kentine
özgü kentsel tasarım prensiplerini sıralamaktadır.
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Bu politikaya göre; yeni gelişmelere verilecek planlama onaylarında bu 11 madde
aranacaktır; (Belfast Local Development Plan,
2020, s.92)

-

-

Madde 1: Mimari ve kentsel formlar,
yükseklik, ölçek, kütle, oran, parsel
büyüklüğü, bina çizgileri, ritim, çatı
görünüşleri, malzeme ve diğer yapılı
çevre ve doğal mirasa etkisi olan
konularda, yerel durum ve karaktere
uyumlu olacaktır.
Rastgele seçilmiş iki farklı kentsel
mekanda, çatı tipi, yapı malzemesi,
pencere modeli, yükseklik, ölçek ve
bina çizgileri gibi mimari detaylara
bakıldığında bir uyum olduğu göze
çarpmaktadır. Bu detayların hepsi
yerel karakteri oluşturmakta ve doku
bütünlüğünün sağlanmasında önemli
bir politika olarak planda yer almaktadır (Şekil 9. & 10).
Madde 2: Yerel ayırt edici özellikler

Şekil: 9
Konut bölgesi, Belfast, 2020.
Şekil: 10
Konut bölgesi, Belfast, 2020.
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Şekil: 11
Sokak görüntüsü, Belfast, 2020.

Şekil: 12
Belfast sokak kesiti.

belirlenecek, yeni gelişmelerle birleştirilerek ve gerekli yerlerde geliştirilerek, mekan algısı güçlendirilecektir.
Mimari detayların yerel ayırt edici
özellik olduğu bilinciyle mevcut
yapılaşmış alana gelecek yeni
gelişmelerde de yükseklik, ölçek,
kütle, oran, parsel büyüklüğü, bina
çizgileri, ritim, çatı görünüşleri gibi
detaylarda uyum olması sağlanmaktadır (Şekil 11).
Birinci madde, kentsel tasarımın
daha çok zaman ve mekansal boyutunu ikinci madde ise insan ve
çevre ilişkisini içermektedir. Planın
stratejik hedefleri arasında bulunan
“yaşanabilir mekanları şekillendirme” üst plan kararını, kentsel ölçekte uygulamaya yönelik yazılmış iki

-

-

-

politika maddesi olarak tanımlanabilir. Özellikle esnek planlama yaklaşımında, mekanların yaratılmasında,
kentlerdeki kaosu önlemek, uyumu
yakalamak, mekana aidiyet duygusu
katmak, yerel kimliğini korumak vs
adına büyük önem arz eden politikalardır.
Madde 3:Yol boyu araç park yerlerinin ve çöp depolama alanlarının,
gereksiz bir karmaşaya ve cephelerin
ölmesine neden olmayacak şekilde
düzenlenmesi sağlanacaktır.
Madde 4:Aktif cepheleri ve gün boyu
canlılığı olan çeşitli arazi kullanım
türleri desteklenecektir.
Madde 5:Kullanıcıları yönlendirebilecek ve kolay hareket edebilirliği
sağlayacak açık ve anlaşılır kentsel
formun oluşması için yeterli düzeyde
kapalılık hissi ve süreklilik sağlanacaktır.
Burada sözü edilen süreklilik binaların bitişik nizamda aynı yükseklikte
ve bir ritim oluşturan uzun cephelere
sahip olmasıyla sağlanıyor. Kapalılık
hissi ise, soyutlaştırılarak çizilen kesitte (Şekil 12) görselleştirildiği üzere,
binaların ve kentsel peyzaj elemanların arasında oluşan tanımlı kentsel
açık alanlarda yaratılmıştır.
Sayı 33, Temmuz 2021
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Şekil: 13
Belfast uydu görüntüsü, 2020.

iki madde sürdürülebilirliğin çevre
ve ekonomik boyutlarını barındırmaktadır. Bu anlamda bu 2 maddenin
kentsel tasarımın çok disiplinlilik
boyutuyla ilgili olduğu söylenebilir.
Sadece mimarlık veya şehircilik
prensipleri değil, ekonomist, çevre
mühendisliği, inşaat mühendisliği
gibi uzmanların katkılarını alan politikalardır.

Madde 3 mekansal boyutla, madde
4 ve 5 ise kentsel tasarımın insan ve
çevre ilişkisi boyutuyla örtüşmektedir. Binalar arasında kalan alanların
tanımlı, işlevsel, aktif-canlı ve kimlikli alanlara dönüşmesini sağlayacak
politika maddeleridir.
-

-

-

Madde 6:Suç işleme ve anti-sosyal
davranışları azaltacak, güvenli toplumlar oluşturacak ve güçlü ulaşılabilirliği olan kapsamlı bir tasarım
teşvik edilecektir.
Madde 7: Binaların, tasarımı,
oryantasyonu, konumlandırılması ve
düzeniyle enerji verimliliği artırılacaktır. Bunu sağlamak için kullanılacak teknolojinin de görsel ve çevresel
etkilerinin bulunduğu lokasyonla
uyumlu olması sağlanacaktır.
Madde 8:Aşırı gölge ve gün ışığı
kaybını en aza indirerek kamusal
alanların ve komşuluk birimlerinin
konforuna uygunsuz etki yaratılmaması sağlanacaktır.
Madde 6 kentsel tasarımın çevre ve
insan ilişkisi boyutunun sosyal konularını yansıtmakdatır. Madde 7 ve
8’de ise, yüksek binaların konumlandırılmasında komuşuluk birimleriyle
yeterli mesafe bırakılması gözetilmektedir. (Şekil 13) Böylece konutların
yüksek binaların gölgesinde kalmadan yeterli gün ışığı alarak daha az
enerji tüketmeleri sağlanmaktadır. Bu
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-

Madde 9: Kentin yeşil ve mavi
altyapısıyla olan bağını güçlendirecek toplu taşıma, yaya ve bisiklet
yollarının sağlanmasıyla, sağlıklı
çevreler ve sürdürülebilir gelişme
sağlanacaktır.

-

Madde 10: Yayalaştırılmış çevrelerin
de oluşumunu destekleyen, uyum sağlayan ve iyi bağlantı kurmuş kamusal
alanlar yaratılacaktır.
Konut bölgelerini hem birbirleriyle
hem de merkezler ve kent parklarıyla
sadece araç yollarıyla değil yaya ve
bisiklet yollarıyla da bağlayarak güçlü
bağlantılar oluşturulmuştur. (Şekil 14)
Madde 9 kentsel tasarımın fonksiyonel konularını içermekte bu bağlamda
da çok disiplinlilik boyutunu içermektedir. Madde 10 ise insan ve çevre ilişkisi boyutunun sosyal konusunu
yansıtmaktadır. Planın “yeşil ve aktif
mekanlar yaratma” stratejik hedefine
uygun olarak nehir kenarında yaya
ve bisiklet yollarıyla bağlanmış kent

Kamusal Politika Olarak Kentsel Tasarım

Şekil: 14
Aktif, yeşil kamusal alanlar ve bağlantıları,
Belfast, 2020.

parkları, kente aktif ve yeşil kamusal
alanlar kazandırmıştır.
-

Madde 11: Yapılı alana uygun olan
gelişme yoğunluğuyla arazilerin
verimli kullanımı sağlanacaktır.

birçoğunun yer aldığı görülmektedir. Kentsel tasarım boyutları ve ilkeleri açısından
bakılacak olunursa politika paketindeki
maddeler aşağıdaki tablodaki gibi ilişkilendirilebilir.

Son olarak bu madde, plana hem
mekansal hem de zaman boyutu
kazandırmaktadır. Kente yeni gelecek
gelişmelerin yoğunluğunu önceden belirlemek yerine yapılaşmış
alanın yoğunluğuna uygun olmasını
önererek, bir anlamda zaman içinde
yoğunluğun artma veya azalma durumuna karşın planın ihtiyaca cevap
verebilecek şekilde uygulanmasını
sağlamaktadır.

Bu 11 maddeden oluşan politika paketi
haricinde diğer tasarım politikaları, büyük
gelişmelere imar yaklaşımı, yüksek binalar,
reklam tabelaları ve yol işaretleriyle alakalı
maddeleri içermektedir. Bu politikaların
uygulanmasında, planlama mutabakatları,
yerel plan siyasaları ve tamamlayıcı planlama kılavuzlarından yararlanılmaktadır.
Her bir gelişme başvurusunda beklenen,
özellikle planlama kılavuzlarına bağlı
kalınmasıdır.

11 maddeden oluşan tek bir politika
paketinde kentsel tasarımın konularının

Tablo 4’de özetlendiği üzere Lefkoşa’nın
plan politikaları arasında 34 tasarım ilkeSayı 33, Temmuz 2021
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Tablo: 3
Belfast Gelişim Planı Politikalarının Kentsel
Tasarım ilkeleriyle ilişkisi.

sinden 13’ünün yer aldığı, Belfast’da ise
26’sının yer aldığı görülmektedir. Kentsel
tasarımın bir çok boyutunu tek bir politika içinde bulunduran ve yapılaşmış alana
bakıldığında önceki planlarında da uygulandığı anlaşılabilen bu kentin Lefkoşa’ya
kıyasla daha yaşanılabilir kentsel mekanlara
sahip olduğu gözlemlenmektedir. Belfast’da
özellikle kamusal alanların, insan ve çevre
ilşkisini yansıtabilen mekanların olduğu
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göze çarpmaktadır. Lefkoşa sokaklarına
bakıldığında ise kaldırımların, araç park
yerlerinin, çöp depolama alanlarının ve
reklam panolarının işgalinde olduğu ve
yayaların kullanımına engel olduğu, en
aktif kullanılan faaliyet koridorlarında bile
gözlemlenmektedir. Mimari bir dil bütünlüğü olmadığı gibi, kapalılık hissi yaratabilecek, ritim oluşturabilecek yükseklik, oran
ve ölçek uyumu da olmadığı görülmektedir.
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Tablo: 4
Belfast ve Lefkoşa Kentlerinin Plan
Politikalarının Kentsel Tasarım ilkeleriyle
ilişkisinin karşılaştırılması.

6.

Sonuç

Bu çalışma, kentsel tasarımın planlamayla entegrasyonunun olumlu sonuçları
üzerinde durmaktadır. İki farklı planlama
yaklaşımında- esnek ve sıkı planlama,
farklı etkileri olabileceği anlatılmıştır. Her
iki yaklaşımında uygulanmasında sıkıntılar
gözlemlenmiştir. Sıkı planlamada, plan
kararlarının kentlerin zaman içinde değişen
ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz

kalabileceği durumlar oluşmaktadır. Esnek
planlamada plan kararlarının mekana yansıtılmasında zorluklar, takdire dayalı bir
sistem olmasından ötürü oluşan eşitsizlikler, siyasi baskılar gibi sorunlar görülmektedir. Bu durumda, bu çalışmanın iddiasına
göre kentsel tasarımın kamusal politika
olarak esnek planlamayla entegrasyonu,
planlamanın başarısında önemli bir rol oynamaktadır. Esnek planlama yaklaşımıyla
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gelişen İngiltere ve İrlanda gibi ülkeler bu
olguyu başarmış ve diğer esnek planlama
sistemlerine örnek teşkil eder durumdadır.
Kentsel tasarımın boyutları anlatılarak bu
boyutların her biriyle bu disiplinin, planlamanın hangi sorun ve eksiğiyle nasıl baş
edileceği anlatılmıştır. Mekansal boyutuyla
kentsel tasarım, planlamanın üst ölçek kararlarının mekana yansıtılmasında; zaman
boyutuyla, kentlerin değişen ve dönüşen
yapılarına ayak uydurmakta zorlanan sıkı
planlama yaklaşımlı planlama sistemlerine bir çözüm getirilmesinde; insan ve
çevre ilişkisi boyutuyla, verimli ve işlevsel
mekanların kente kazandırılmasında; çok
aktörlülük boyutuyla, planların kullanıcılar
tarafından daha çok benimsenebilmesini
sağlamakta; çok disiplinli boyutuyla, mimarlık, planlama ve birçok farklı disiplinin
biraraya gelmesini ve ortak paydada buluşmasını sağlamakta; ve rehberlik boyutuyla
da tüm aktörlere, kullanıcılara ve uzmanlara mekanların oluşumu hedefinde rehberlik
etmede çok büyük görevler üstlenmektedir.
Planlama için çok büyük öneme sahip bu
disiplinin, planlamaya katılmasıyla yine
bir başka sorun ortaya çıkmıştır. Tasarımın
planlamada uygulama ve denetlenmesi
konusu kriterler çerçevesinde gerçekleşmediği sürece hem yatırımcılara hem de
mimarlara bir tehdit unsuru oluşturmuştur.
Bu bağlamda, kentsel tasarımın, ancak
planlamayla doğru entegrasyonunun sağlanabilmesiyle gerçekleşebileceği anlaşılmış
ve kentsel tasarım kamusal politika olarak
dile getirilmeye başlanmıştır. Ve hatta kentsel tasarımın kamusal politika olduğu iddia
edilmiştir ve kentsel planlamanın strateji
ve politkalarıyla bütünleşik bir süreç olması gerektiği ortaya konmuştur.
Tüm bu araştırma ve anlatımlar ışığında,
esnek planlama anlayışıyla gelişen iki kentin, Lefkoşa ve Belfast’ın, gelişim planları
incelenmiştir. Lefkoşa’nın imar planında,
kentsel tasarımla ilgili, kesinlik içermeyen
sadece öneri niteliğinde olan, birkaç politika olduğu görülmektedir. Bu durumda
oluşan kaotik ortamlar ve düşük kalitedeki
yaşam alanları gösterilen fotoğraflardan
da anlaşılmaktadır. Kentin okunabilirliği,
imgelenebilirliği, kapalılık hissi uyandıran
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kentsel mekanları ve mekan algısından
yoksun olduğu kolayca gözlemlenebilmektedir. Buna karşın, Belfast’ın gelişim
planında, detaylı ve kentin yerel özelliklerini yansıtacak tasarım kriterleri, dört
politika paketi içinde, çeşitli maddelerle
belirlenmiştir. Bu politika paketlerine bağlı
kalarak hazırlanan planlama kılavuzlarıyla
bu politikaların uygulanması sağlanmaktadır. Lefkoşa’nın konut bölgelerinden ve
kentsel faaliyet koridoru olarak adlandırılan ticari aktivite caddelerinden verilen
görsel örnekler, Belfast’dan da verilmiştir. Belfast’ın hem konut bölgesindeki
hem de ticari koridorlarındaki süreklilik,
çeşitliliğin uyumu, yayalara sunulan geniş
kaldırımlar ve peyzaj elemanlarıyla daha
yaşanabilir, kaliteli kentsel mekanların
oluşumu hemen göze çarpmaktadır. Bu iki
örneğin karşılaştırılmasıyla, özellikle esnek
planlama yaklaşımında, kamusal politikalar olarak kentsel tasarım ilkelerinin yerel
planlarla entegrasyonunun önemi bir kez
daha vurgulanmıştır.
Aslında, aynı planlama yaklaşımıyla gelişen iki kent arasındaki mekansal farkların
sebebinin temelini anlamak için iki ülkenin
planlama sisteminin nasıl çalıştığını incelemek faydalı olacaktır. Her iki ülkenin de
planlama sistemi esnek planlamaya dayalı
ve merkeziyetçi bir yaklaşımla oluşmuştur.
Ancak en büyük fark yerel yönetimlerin
planlamadaki rolünden ortaya çıkmaktadır. Kuzey İrlanda planlama sistemine
göre merkezi hükümet gelişme planlarının
yasal düzenlemelerini yaparken, yerel
otorite de bu yasal zeminde yerel planları
hazırlamaktadır. Kentsel tasarımın tanımlarında vurgulanan yerel ölçek kavramı,
bu politikaların yerel otorite tarafından
oluşturulmasını destekler durumdadır. Tüm
boyutlarıyla ele alınabilecek, en doğru
kentsel tasarım politikaları yerel yönetimler tarafından hazırlanacaktır. Belfast
örneğinde, kentsel tasarımın tüm boyutları
kentin kendine özgü karakterini yansıtacak
şekilde hazırlanmış olduğu görülürken,
Lefkoşa için hazırlanan kentsel tasarım
politikası oldukça genel ve uygulanabilir
olmadığı anlaşılmaktadır. Bunun sebebi de
yerel gelişim planının merkezi hükümet tarafından hazırlanmış olmasıdır. Dolayısıy-
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la, Lefkoşa kentinde yerel ölçekte olması
gereken bu politikalar oldukça genelde
kalmış ve mekana aktarılamamıştır.
Makalede bahsi geçen, 60’lı yıllarda esnek
planlamaya olan olumsuz bakış bugün artık
olumlu olarak değişmiştir. Sıkı planlamanın da kentlerin gelişiminde sorunlara
sebep olabiliceğinin anlaşılmasıyla her
iki planlama sisteminin de değişimlere
ihtiyacı olduğu ortaya konmuş ve kentsel tasarımın kamusal politika olarak bu
bağlamda önemli rol oynadığı plancılar
tarafından benimsenmiştir. Esnek planlama
kentsel tasarım politikalarıyla uygulamada katılaşmış (İngiliz planlama sistemi), sıkı
planlama ise aynı doğrutulda esnetilmişitir
(Alman planlama sistemi). Tüm bunlar ışığında
Kuzey Kıbrıs’ın esnek planlama sisteminin bir miktar sıkılaştırılması planlamanın
kentsel mekanların oluşmasındaki başarısını sağlayacaktır. Merkezi yönetimin, yerel
yönetimlerle planlama konusunda yetki
paylaşımı yapması ve yerel yönetimlerin
kendi bölgelerine özgü kentsel tasarım
politiklarını oluşturabilecek gerekli yasal
zemini hazırlaması gerekmektedir

•
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Öz
Geleneksel tasarım pratiğinden farklı olarak,
mekânların kullanıcı katılımıyla tasarlanması
sadece tasarımcının yaratıcılığına dayanmaz,
aynı zamanda kullanıcıların ihtiyaç ve
istekleriyle de şekillenir. Böyle bir yaklaşım
kullanıcının mekânı daha çok benimsemesini
ve daha efektif kullanabilmesini sağlar.
Böylece mekânda daha önce var olmayan
potansiyeller açığa çıkarılabilir. Üniversite
mekânları, öğrencilerin eğitim, araştırma ve
sosyal etkileşim gibi temel ihtiyaçlarını
desteklemek üzere tasarlanmıştır. Bu
doğrultuda hangi mekânın nasıl tasarlanacağı
konusunda söz sahibi olması gereken kişiler,
mekânın ana kullanıcıları olan öğrencilerdir.
Yeme-içme, ders çalışma, sohbet etme,
dinlenme, eğlenme gibi çoklu eylemleri
barındırdığı için alan çalışması olarak
üniversite kafeterya mekânı seçilmiştir. Bu
bağlamda çalışmanın amacı, İstanbul Kültür
Üniversitesi’nin mevcut kafeteryasını
öğrenci katılımlı bir yaklaşımla yeniden
tasarlamaktır. Çalışmanın alan araştırması
bölümü nitel yöntemlere dayalı birbirleri ile
ilişkili iki aşamayı içermektedir. İlk
aşamada, mekândaki kullanıcı eylemleri
gözlemlenmiş, fotoğraflanmış ve mevcut
durum analiz edilmiştir. İkinci aşamada
kullanıcılarla yarı yapılandırılmış mülakatlar
yapılmıştır. Mülakatlarda mekânın birincil
kullanıcıları olan İstanbul Kültür
Üniversitesi öğrencileri katılımcı rolü ile yer
almışlardır. Çalışma sonunda elde edilen
bulgular değerlendirilip tasarıma
aktarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Katılım, kullanıcı
katılımı, katılımcı tasarım, kafeterya
tasarımı.
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Extended Abstract
Unlike the conventional design practice, the design of spaces through user participation, not only relies on the creativity of the
designer, but is also shaped by the needs and preferences of the users. Such an approach enables the user to embrace the space
and to use it more effectively. Thus, potential that was not apparent before in the space can be revealed. University venues are
designed to support the basic needs of the students, such as education, research and social interaction. The people who should
have a say about how and which space will be designed in this sense are the students who are the main users of the space. The
university cafeteria was selected as the space in this study, as it relates to multiple needs of the students such as eating and
drinking, studying, chatting, resting and having fun. In this context, the aim of the study was to redesign the existing cafeteria
of Istanbul Kultur University with a student participation approach. The field research of the study includes two interrelated
stages based on qualitative methods. In the first stage, the current state of the space was examined through the observations of
the space and user actions and photographs. The findings obtained in the first stage provided the researcher with an overview
of the layout of the university cafeteria and gave an idea of how the spaces were used and the design. Observations were based
on how the students interact with the space, the personal space definition of the space, the actions and behaviors that exist in
the cafeteria, and factors directly related to the physical environment such as light, ventilation and thermal comfort. In the
second stage of the study, semi-structured interviews were conducted with students. Students of Istanbul Kultur University, who
are the primary users of the venue, took part in the interviews as participants. The findings obtained at the end of the study
were evaluated and transferred to the design. The purpose of the interview was to determine how the users make use of the
existing areas of the cafeteria space, how they feel about the place in general and their forward-looking wishes / expectations.
Issues of how the cafeteria environment is perceived, how many people use the space, the pros and cons of the place, and if it
is redesigned, the desired / expectations in the cafeteria environment were created, and the questions were directed in line with
these headings. Findings from the analysis and coding stages highlighted some important problems in the existing cafeteria,
and the positive qualities to be considered for the new cafeteria design to be designed. After the data collection and evaluation
process was completed, data transfer was made with graphics and visualizations that would strengthen the designer-user
communication, and that both groups could perceive and interpret jointly.
Six main design decisions were made with the information obtained from the analysis findings. These decisions are; to bring a
defined circulation axis to the space, to establish correct connections between spaces with similar and different functions, to
provide diversity to the space, to eliminate the monotony in the space with the use of plants, to make space arrangements in
accordance with physical environmental conditions and to reduce the density of catering services. In the study, new design
ideas were developed in line with these decisions. The subject discussed in the study emphasizes that how students experience
schools, which is an important part of their daily lives, how school spaces can be improved with student participation, and that
students have a say in the spaces in structures such as universities / schools where they spend most of their time, increases
their sense of belonging to these spaces.
In the study conducted in the cafeteria of Istanbul Kultur University, it was concluded that visual methods improve the
generation of information and interpretation of findings, unlike the data collected by traditional methods such as interviews
and questionnaires. Although the findings cannot be generalized, it is thought that the approaches adopted and the data
obtained in this study will contribute to both participatory design literature and designers who will design a university
cafeteria. In the future work on the improvement of any school space, it is suggested that not only students but also educators
should have a say. Considering today’s conditions and technology, it is thought that making a method such as a questionnaire
digitally can reach both faster and more users. Participatory design should continue not only in the process, but in every stage
of the design. Therefore, various alternatives can be developed and voted during the design process. The design with the most
votes can be applied.
Keywords: Participate, user participation, participatory design, cafeteria design.
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1. Giriş
Katılım, günümüzde mimaride ve kentsel
planlamada yaygın olarak kullanılan bir
kelimedir. Katılımcı bir tasarım süreci,
tasarım problemlerini belirli bir bağlamda
çözmek için tasarımcıların sadece bireysel yaratıcılıkları yerine, tüm paydaşların
tasarım sürecine aktif şekilde dâhil olduğu,
tasarımın genel kararlarını ve anlayışlarını
içeren kolektif üretkenliğe dayanmaktadır.
Katılımcı tasarım modeli genel olarak, başlıca ihtiyaçların belirlendiği organizasyonel
süreç ve tasarım konseptinin oluştuğu, son
değerlendirmenin yapıldığı üretken süreçten oluşur (Hacıalibeyoğlu, 2017).
Üniversiteler öğrencilerin eğitim-öğretim,
araştırma, kültürel ve sosyal değerlerinin
güçlendirildiği bir yapı niteliği taşıdığından, mekânlarının tasarımı da farklı
kriterler içerdiği için üzerinde düşünülmesi
gereken önemli bir konudur. Üniversite
kafeteryaları öğrencilerin yeme-içme
eylemleri dışında sohbet etme, dinlenme,
ders çalışma gibi farklı eylemlerini de içerdiğinden en çok zaman geçirdiği mekânlardan biri olmasına rağmen bu özellik genel
tasarım girdilerinde göz ardı edilmekte, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan nitelikli
mekânlar üretilmemekte, tasarım yaparken
öğrencilerin fikri alınmamaktadır.
Bu bağlamda çalışmanın amacı, İstanbul
Kültür Üniversitesi’nin var olan kafeteryasını öğrenci katılımlı bir yaklaşımla
yeniden tasarlamaktır. Makalenin alan
çalışması kısmı niteliksel yöntemlere
dayanıp birbirleri ile ilişkili iki aşamayı
içermektedir. Bunlar; mekânın ve kullanıcı
eylemlerinin gözlemlendiği, fotoğraflandığı, mevcut durumun analizinin yapıldığı
ilk aşama ve öğrencilerle yapılan yarı
yapılandırılmış mülakatların olduğu ikinci
aşamadır. Makalenin literatür araştırma
bölümünde katılımcı tasarım tanımı,
tasarımcı ve kullanıcı kavramları, kullanıcı
ihtiyaçları ve istekleri, kullanıcının katılım
sürecine dâhil edilmesi konularına açıklık
getirilmektedir. Alan çalışması bölümünde
ise mevcut mekânın analizleri, kafeterya
alanının gözlemlenmesi, mülakat sorularının belirlenmesi, mülakatların yapılması, bulguların yorumlanması, belirlenen
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kullanıcı istek ve ihtiyaçları doğrultusunda
tasarım kararlarının alınması ve değerlendirme yer almaktadır.
2. Mimaride Katılımcı Tasarım
Katılımcı tasarım, tasarımcının bireysel
yaratıcılığı yerine katılımcıların düşündüklerini, hissettiklerini ve hayal ettiklerini ortaya çıkarmaya odaklanmaktadır
(Sanders, 1999). Katılımcı tasarım süreci,
sonuç odaklı bir tasarım sürecinin aksine,
tasarım alternatifleri üzerinden tartışılarak,
geri dönüşlere imkân tanıyan çok boyutlu
bir süreçtir. Bu süreç, geleneksel tasarım
süreci anlayışının iletişim fikri üzerinden
evrilmiş bir uzantısıdır (Hacıalibeyoğlu, 2017).
Sanoff (1994)’a göre, katılımcı tasarımda
amaç, disiplinlerarası kuram ve uygulamaları sistematik bir şekilde bir araya getirmek ve kullanıcıları yapılı çevrenin tasarım
sürecine katmaktır. Böylece kullanıcılar,
çevrelerini şekillendirmede söz sahibi
olacaklardır.
Geleneksel yöntemlerle toplanan kullanıcı
ihtiyaçları açık bilgiye veya gözlemlenebilir davranışa dayanırken, katılımcı tasarımdan elde edilen ihtiyaçlar, kelimelerle
kolayca ifade edilemeyen örtük bilgiye
dayanmaktadır (Sanders, 1999). “Yaygın olarak ‘kullanıcılar’ olarak adlandırılan kişiler
tasarım sürecinin aktif katılımcılarıdır ve
dolayısıyla ‘tasarımcı’ ve ‘kullanıcı’ arasındaki sınır bulanıklaşmaktadır” (Luck, 2003,
524). Hemen hemen tüm katılımcı araştırma
süreçlerinde üç aşama mevcuttur: İlk aşama, tasarımcının kullanıcılarla tanıştığı ve
yaptığı eylemlerin, ihtiyaçların gözlemlenmesini içerir. İkinci aşama, tasarımcılar ve
kullanıcıların birlikte çalıştığı, kullanıcının
isteklerini anlamak için çeşitli tekniklerin
kullanıldığı evredir. Üçüncü aşama ise,
tasarımcının 2. aşamada elde ettiği bulguları tasarıma aktardığı son evredir (Spinuzzi,
2005).
Kullanıcı katılımının yanı sıra kullanıcının değişen istek ve ihtiyaçlarına çözüm
üretilmesi konusunda uzman bilgisine
ihtiyaç vardır. Göz önünde bulundurulması
gereken nokta Göregenli (2005, 216)’nin
ifadesiyle “yapılı bir çevrenin davranışı etkilemesi” dir. Dolayısıyla araştırmacıların,
uygun analizlere karar vermekle beraber,
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tanımlanan eylemlerin ve davranışların
birbiriyle ilişkisini de açıklaması gerekmektedir (Göregenli, 2005). Eğer gözlemciler,
gördüklerini yazmadan önce yorumlamaya
çalışırlarsa, kaydettikleri veri kendi yorumları olur, veriler başkaları tarafından analiz
edilmek üzere alınamaz veya daha sonra
incelenemez (Zeisel, 1975). Davranışla ilgili
verilerin paylaşılabilir olması durumunu
Zeisel (1975, 128), “gözlemcilerin ‘mutlu
bir insanı’ değil ‘gülümseyen bir insanı’
kaydetmesi çok önemlidir, çünkü bir gülümseme birçok şey anlatabilir” cümlesiyle
ifade etmiştir.
İnsanların katıldığı eylemler değerlendirilirken, diğer insanların bu eylemlere ne
şekilde dâhil olduğu veya olmadığı da göze
alınmalıdır. Bu durumun doğru gözlemlenmesi, bağlantıları ve sınırları belirleyen
birçok tasarım kararını belirlemek için
önemli bir girdi olmaktadır. Bir kişinin
kütüphanede bir duvara yönelmesi ve
diğerlerinden ayrı oturması okumak veya
çalışmak için yalnız kalmak istediğini ifade
ederken, barda aynı fiziksel davranış, bir
konuşma daveti olarak yorumlanabilir (Sommer, 1969). Bu nedenle, her mekânın kişisel
alan tanımlaması ve davranış biçimleri
farklılık gösterir. Tasarımcının, incelenen
çevrede bu verileri doğru saptaması mekânın kullanıcı kalitesini arttırmaya yönelik
önemli bir adım olmaktadır.
Kullanıcı katılımlı bir yaklaşımın geleneksel tasarımdan daha başarılı olduğuna
dair bir şey söylemek doğru olmaz. Lang
(1987)’e göre kullanıcı ile mekân arasındaki
uyumun başarılı ya da başarısız olduğunu
anlamak için önce tasarımcı ve kullanıcı
arasındaki ilişkiyi yorumlamak gerekmektedir. Bu doğrultuda kullanıcı katılımlı
bir yaklaşımın başarısının “kullanıcı” ve
“tasarımcı” arasındaki ilişkiye bağlı olduğu
söylenebilir.
Kullanıcıların rolünü artırmak “sağlık,
barınma, eğitim, kişisel sosyal hizmetler,
sosyal güvenlik ve planlama” gibi alanlarda söz hakkına sahip olmalarını sağlar
(Richardson, 1983). Okullar da öğrencilerin
günlük deneyimlerinin bir parçasıdır. Bu
sebeple öğrencileri okul içindeki mekânların iyileştirilmesiyle ilgili konulara

dâhil etmek, söz sahibi olmalarını sağlamak önemlidir. Barret vd. (2015), tasarım
unsurlarının sadece tasarımcılar için değil,
aynı zamanda kullanıcılar için de bir sorun
olduğunu ve böylece okul mekânlarının
öğrenmeyi daha iyi destekleyecek şekilde
tasarlanması gerektiğini vurgulamaktadır.
Yapılan literatür araştırmalarında özellikle öğrencilerin okul tasarımına katılımı
konusunda çeşitli çalışmalara rastlanmaktadır. MEF Üniversitesi’nin 2015 senesinde başlattığı “Tasarla ve Yap!” stüdyoları
bu konuda örnek gösterilebilir. Stüdyoda,
öğrenciler uygulama ve teoriyi iç içe
geçirerek gerçek bir tasarım tecrübesi yaşamaktadır. Öğrencilerin çeşitli paydaşlarla
kolektif bir şekilde çalışmayı öğrenmesi ve
mimari tasarımın insan hayatı üzerindeki
iyileştirici etkisini deneyimlemesi stüdyonun ana hedefleri arasında yer almaktadır.
Böylece öğrenciler; katılımcı tasarım, grup
çalışması, zaman yönetimi, iş güvenliği
gibi kavramlara odaklanarak tasarım ve
uygulama becerilerini geliştirmektedir (Avcı
vd., 2020). Öğrenci katılımı ile gerçekleşen
başka bir çalışma da Mokhtarmanesh ve
Ghomeishi (2019)’nin İran Tafran’da ilkokul öğrencilerinin okul yapıları ile ilgili
tercihlerini belirlemeye yönelik çalışmasıdır. Öğrencilerin motivasyonunu etkilediği
düşünülen okul binalarındaki mimari unsurların belirlenmesini içeren bu araştırma
farklı okullarda eğitim gören öğrencilerle
yapılmıştır. Araştırmaya katılmak üzere
Tahran’da bulunan üç ilkokuldan otuz
öğrenci rastgele seçilmiştir. Öğrencilere
çeşitli okul görselleri sunulup, beğendikleri
ve beğenmedikleri okul resimlerini ayrı
gruplara ayırmaları istenmiştir. Resimler
sıralandıktan sonra, resimlerin seçilen
kategorilere göre seçilmesinin ve gruplandırılmasının nedenleri sorulmuştur. Yapılan
değerlendirmelerde okul yapılarında çevresel konforun yanı sıra, estetik faktörlerin
de dikkate alınması gerektiği sonucuna
ulaşılmıştır. Birleşik Krallık’taki 11 okulda
yapılan katılım sürecinin başarısı hakkında
gözlemlere ve görüşmelere dayalı bir araştırma, katılım konusunda uzman eksikliğini
ortaya koymuştur. Araştırma sonucu, okul
tasarımına öğrenci veya öğretmen katılımını sağlamak için yeterli rehberlik veya
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Tablo: 1
Araştırma aşamaları ve yöntemleri.

yöntem sağlanmadığını ve öğrencilerin
sürece tamamen dâhil edilmediğini göstermiştir (Woodcock ve Newman, 2010).
3.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırma 2019-2020 bahar döneminde İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimari
Tasarım Yüksek Lisans programı, Mimari
Tasarımda Özel Konular dersi kapsamında
gerçekleşmiştir. Çalışma, üniversite öğrencilerinin kafeterya mekânına ilişkin görüşlerini ve deneyimlerini anlamayı amaçladığından, odak grup İKÜ öğrencileridir.
Veriler iki aşamalı bir süreçte toplanmıştır:
Bunlar, mekânın ve kullanıcı eylemlerinin
gözlemlendiği, fotoğraflandığı, mevcut durumun incelendiği ilk aşama ve öğrencilerle yapılan yarı yapılandırılmış mülakatların
olduğu ikinci aşamadır (Tablo 1). Araştırma
başlangıcında yapılan literatür çalışmaları ve birinci aşamada yapılan gözlemler
yardımı ile ikinci aşamada yapılan mülakat
soruları belirlenmiştir.
3.1. Gözlem ve Bulgular
Marshall ve Rossman (1989, 79), gözlemi
“çalışma için seçilen sosyal ortamdaki
olayların, davranışların ve eserlerin sistematik tanımı” olarak tasvir eder. Silverman
(2011)’in ifade ettiği üzere, herhangi bir
katılımcıyla görüşmeden önce gözlem
yapmak faydalı bir yöntemdir. Gözlem
yapmanın avantajları şunlardır: Araştırmacı
katılımcılar ile, bağlam dâhilinde ilk elden
deneyime sahip olmaktadır; olaylar ve
eylemler meydana geldikçe kaydedilebilir
ve alanda ilginç veya olağandışı gözlemler
ortaya çıkabilir (Creswell, 2013). Gözlemler,
katılımcı ve katılımcı olmayan gözlem
olarak ikiye ayrılır: Araştırmacı katılımcı
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olmayan gözlemde katılımcılarla etkileşime girmeden sadece davranışları gözlemler. Katılımcı gözlemde ise davranışları
gözlemlemenin yanı sıra katılımcıların
faaliyetlerine de dâhil olmaktadır (Bernard,
1994). Gözlemler aynı zamanda, incelenen
bağlamı ve olguları daha iyi anlamaya yardımcı olan bir veri toplama aracıdır. Bu çalışmada araştırmacıya üniversite kafeteryasının düzenine yönelik bir bakış sağlayıp,
alanların nasıl kullanıldığını anlamak ve
tasarıma yönelik fikir vereceğinden gerekli
olacaktır. Yapılan gözlemler; öğrencilerin
alan ile nasıl etkileşimde bulundukları;
mekânın kişisel alan tanımlaması; kafeteryada var olan eylemler ve davranışlar;
ışık, havalandırma ve ısıl konfor gibi
doğrudan fiziksel çevreye ilişkin faktörlere
dayanmaktadır. Buna ek olarak, ihtiyaçlar,
mekânsal düzenleme, mekân kalitesi ve
kullanıcıların etkileşimi bağlamında genel
gözlem notları alınmış ve alan fotoğraflanmıştır. 3 farklı zaman diliminde gözlemler
yapılıp (9.00-12.00, 12.00-15.00, 15.00-18.00),
mekân yoğunluğu ve bu saatlerde farklılaşan eylemlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy yerleşkesi tek yapıdır ve üniversitenin kafeterya
mekânı mevcutta homojen dağılmış yarı
açık -kapalı oturma alanları, self-servis
ve fast food yeme-içme hizmet alanı, tek
bir aks üzerinden hizmet sağlayan kantin
ve oyun alanından oluşmaktadır (Resim 1).
Genel bakışta gözlemlenen en temel sorun,
farklı eylemleri içeren bir mekân olmasına
rağmen tanımlı ve kendi içinde özelleşmiş
alanlara sahip olmamasıdır. Yeme-içme
hizmet alanlarında yeterli bekleme alanı
olmaması ve sıraların yoğunlaşması, mevcut sirkülasyonda sorunlar yaşatmaktadır.
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Resim: 1
AKPAZ kafeterya mevcut planı.

Öğrencilerin eğlence amaçlı kullanacağı
mekân sayısının oldukça az olması ve
mevcut oyun alanının içeride akustik
sorunlara sebep olması mekânda problem
olarak gözlemlenmiştir. Mevcutta olan
masa düzeni, insanların dolaşımını engellemekte ve tanımsız sirkülasyon aksları
oluşturmaktadır.
İlk gözlemlerden elde edilen bulgulardan
genel başlıklar belirlenip, kullanıcı eylemleri ve davranışlarıyla ilişkilendirilmiştir.

Böylece elde edilen somut veriler, tasarım
sorusuna dönüşmüştür. Bu tasarım soruları,
her eylemin mekânda nasıl etkili olabileceğini ifade etmektedir (Resim 2).
Üç farklı zaman dilimini içeren gözlemlerde kafeterya mekânında yeme-içme
eylemi dışında farklı eylemlerin de yer
aldığı görülmüştür. Bu sebeple mekân
kalitesini arttırmak amacıyla, bu eylemlere yönelik yeni yaklaşımlara ihtiyaç
duyulmaktadır. Mekândaki bazı eylemler

Resim: 2
İncelenen durum 1- Mekânda gerçekleşen
eylemler.
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Resim: 3
İncelenen durum 2- İzlenen Sirkülasyon.

bireysel ve grup olarak gerçekleştirildiği
halde, mevcut durumdaki masa düzeni
sadece gruplara yönelik düzenlenmiştir.
Mevcutta mekân içi sirkülasyon tanımlı
olmayıp, kullanıcılar arasında farklı yollar
izlendiği görülmüştür. Yapılan gözlemlerde kullanıcıların sabah saatlerinde “2”,
öğleden sonra ise “3” numara ile ifade

edilen yolu yoğun olarak kullandığı görülmektedir (Resim 3).
İnsanların hangi zamanlarda hangi alanları
kullandığını gözlemlemek amacıyla yoğunluk analizi yapılmıştır. Yoğunluklar her
saate göre değişkenlik gösterebileceğinden
saat aralığı yerine önemli belirli saatler
üzerinde analizler yapılmıştır. Kullanıcılar
Resim: 4
İncelenen durum 3- İnsan yoğunluğu analizi.
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daha çok yeme-içme eylemlerini gerçekleştirdikleri sabah ve öğle saatlerinde
kafeteryanın iç mekânında vakit geçirmeyi
tercih ederken öğleden sonra yarı-açık
alanı yoğun olarak tercih ettikleri görülmektedir. İnsan yoğunluğu analizinden
elde edilen bulgular kullanıcıların genel
olarak hangi oturma alanlarını tercih ettiği
hakkında fikir vermiştir (Resim 4).

dışında doğal aydınlatma seviyesinin yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Cam kenarların öğle saatlerinde kullanıcı konforunu
olumsuz yönde etkileyecek şekilde gün
ışığını alması ise sorun olarak görülmüştür.
Tasarım aşamasında, gün ışığından en çok
yararlanması gereken mekânlar göz önüne
alınarak kurgulanması düşünülmüştür.

Kullanıcıların tercihlerini etkileyen en
önemli faktörler fiziksel çevre koşulları, mobilya konforu ve oturma alanının
hizmet alanlarına yakın konumu olduğu
görülmektedir. Gün ışığından faydalanmak
isteyen bireyler yoğun olarak cam kenarlarını tercih etmiştir. Fakat kapı girişlerinden
gelen hava akışından dolayı girişe yakın
alanlardaki oturma alanları çok tercih edilmemektedir (Resim 5).

Bilgi toplamak için kullanılan bir diğer
yöntem, tartışmayı yönlendirmek için konu
başlıkları belirleyerek kullanıcılarla yarı
yapılandırılmış bir yaklaşım ile bireysel
görüşmelerin yapılmasıdır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerin seçilmesinin sebebi
kullanıcı ve araştırmacı arasında çift taraflı
bir diyalog sağlaması ve katılımcıların
yanıtlarının daha açıklayıcı olabilmesidir.
Yarı yapılandırılmış görüşmeler, araştırmacının belirlediği konuların veya açık
uçlu soruların olduğu bir görüşme kılavuzu
ile yapılır fakat görüşmeci cevap vermekte özgürdür (Bryman, 2016). Bu çalışmada
mülakat yapılmasının amacı, kullanıcıların
kafeterya mekânının mevcut alanlarını nasıl
kullandıklarını, genel olarak mekân hakkında nasıl hissettiklerini ve ileriye dönük
istek/beklentilerini belirlemektir. Kafeterya
ortamının nasıl olduğu, mekânı kaç kişi

“Bugün çeşitli işlevleri içeren bir tasarım
oluştururken bize ışık tutan kriterler, sadece
geometrik anlamdaki mekânsal kaygılar
değil, buna ek olarak yansıma ve ışık oyunlarıdır. Diğer bir deyişle, ışığı mekâna alış
şeklidir” (Cimcoz, 2001, 21). Gün ışığı sürekli
hareket etmekte olduğundan, mekânların
doğru yerleşimi ve yapay aydınlatma ihtiyacını belirlemek amaçlı gün ışığı analizi
yapılmıştır (Resim 6). Mekânın cam kenarları

3.2. Odak Grup ile Mülakat ve Bulgular

Resim: 5
İncelenen durum 4-Tercih edilen oturma
alanları.
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Resim: 6
İncelenen durum 5- Gün ışığı analizi.

kullandıkları, mekânın artıları ve eksileri,
yeniden tasarlanması durumunda kafeterya
ortamında istenilenler/beklentiler konu
başlıkları oluşturulmuş, sorular bu başlıklar
doğrultusunda yönlendirilmiştir. Mülakatlar
kafeteryanın herhangi bir alanında, 96 kullanıcı ile gerçekleşmiş olup, her mülakatın
süresi 10-15 dakika sürmüştür.

Fotoğraflar iletişim için bir araç özelliği
taşır ve kullanıcıların gündelik yaşamlarında ve çevrelerinde, onlar için önemli
olan nesneler, mekânlar ve fiziksel ortam
hakkında gerekli bilgiler için bir platform
sağlayabilir. Bu bağlamda, Resim 7’de sunulan mekânlar 18 kullanıcıya yöneltilmiş
ve görüşleri alınmıştır. Sorunun amacı, en
Resim: 7
Öğrencilere sunulan mekân görselleri, a)
Connecticut Üniversitesi (URL-1), b) Kyoto
Üniversitesi (URL-2) c) Ton Duc Thang
Üniversitesi (URL-3), d) Şanghay Toplum
Uluslararası Okulu (URL-4), e) Asya Pasifik
Üniversitesi (URL-5), f) Chu-Hai Koleji
(URL-6), g) Zhangjiang Yüksek Teknoloji Parkı
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (URL-7), h)
Kowloon Tong Baptist Üniversitesi (URL-8), ı)
Soho 3Q ortak çalışma alanları (URL-9).
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başarılı/başarısız mekânı belirlemek değil
öğrencinin mekân içinde hangi yaklaşımlara olumlu veya olumsuz baktığını fotoğraf
aracılığıyla görmektir.

Tablo: 2
Mülakat analizleri: Pozitif yaklaşım
örnekleri.

Mülakat süresince, bazı öğrenciler net
cevaplar verirken bazıları ise tüm mekânlar
için yorum yapmıştır. Yapılan yorumlar üç
aşamada incelenerek tasarım fikri ortaya
çıkmıştır. Önemli cümleler seçilip, en çok
tekrar eden ifadelerden anahtar kelimeler
belirlenmiş ve tasarıma aktarılmıştır (Tablo
2-3). Kullanılan bazı cümleler belirgin ve
doğrudan tasarımda kullanılabilirken bazıları ise üstü kapalı olup tasarımcıya göre
yorumlanabilmektedir.

“Resim 7’de sunulan mekânların hangisinde
zaman geçirmek istersiniz, hangisinde istemezsiniz?” sorusuna yönelik bulgular, Tablo
2 ve Tablo 3’de gösterildiği üzere öğrenci
cevaplarının analiz sonucu olup, üniversite kafeteryasında tercih edilen/edilmeyen
özelliklerin kodlamalarını göstermektedir.
Renk tonundaki değişiklikler kodlamaların
yoğunluğunu ifade ederken, dilimler kodlanan kişi sayısını temsil etmektedir (Resim 8).
Elde edilen verilere göre, katılımcıların
%33’ü mekânsal çeşitlilik ve masa düzeninde farklılaşmayı, %11’i ise ergonomik
mobilyayı en çok tercih etmekte; %35’i
loş ışık ve koyu renkleri, %19’u konforsuz

Katılımcılar

Aşama 1:
Cümle seçimi

Aşama 2:
Anahtar kelimeler

Aşama 3:
Tasarım fikri

Katılımcı 1

…D, G, H, I mekânlarında zaman
geçirmek isterim. Ferah ve tanımlı
alana sahip olmaları, güvenli
hissettirmeleri, konforlu ve aydınlık
ortama sahip olmaları ilgimi
çekti…

Konfor, güven, ferahlık, aydınlık
ortam, tanımlı alan

-Mekânın rengi, aydınlanması ve
malzeme seçimleri bu kriterlere
göre seçilmiştir.

Katılımcı 2

… A’daki mekân en başarılı
bulduğum mekân oldu. Çeşitli
alternatifler var…

Çeşitlilik

-Farklı kullanıcılara ve kişi
sayılarına göre masa düzenleri

Katılımcı 3

…Başarılı olanlar G ve I. G, kat
yüksekliğinden dolayı çok aydınlık
görünüyor. Yuvarlak masalara
sahip olması bana daha kullanışlı
geldi. I’daysa özel alanlar zaman
geçirmek için gözüme çok rahat
gözüktü…

Aydınlık, özel alan

-Mekânın rengi, aydınlanması ve
malzeme seçimleri bu kriterlere
göre seçilmiştir.

Katılımcı 4

…A’daki mekânı başarılı buldum.
Mekân farklı işlevler içeriyor. Daha
esnek masalar var…

Farklı işlevler

-Farklı kullanıcılara ve kişi
sayılarına göre masa düzenleri

Katılımcı 5

…I’da isterdim. Rahat, konforlu ve
özel alanlara sahip…

Konfor, özel alanlar

-Ergonomik mobilya seçimi

Katılımcı 6

…C’de zaman geçirmek isterim.
Çünkü benim için bulunduğum
mekânın güneş alması ve ferah
olması çok önemli...

Aydınlık, ferhalık

-Mekânın rengi, aydınlanması ve
malzeme seçimleri bu kriterlere
göre seçilmiştir.

Katılımcı 7

…I’da büyük ortak bir alan içine
daha homojen dağıtılmış bireysel
alanlar mevcut...

Özel alanlar

-Özel, yarı-özel, kamusal alan
ayrımlarının doğru yapılması

Katılımcı 8

…B mekânı en iyisi. Ferah ve daha
rahat hareket alanı sağlar…

Ferahlık, rahat hareket alanı

-Mekânın rengi, aydınlanması ve
malzeme seçimleri bu kriterlere
göre seçilmiştir.

-Ergonomik mobilya seçimi
-Tanımlı mekânlar

-Özel, yarı-özel, kamusal alan
ayrımlarının doğru yapılması

-Yeni işlevler
-Özel, yarı-özel, kamusal alan
ayrımlarının doğru yapılması

-Hareketleri kısıtlamayacak mekân
planlaması
Katılımcı 9

…B mekânını hem estetik hem de
işlevsel buldum…

Estetik, çeşitli işlevler

-Farklı kullanıcılara ve kişi
sayılarına göre masa düzenleri
-Yeni işlevler
Sayı 33, Temmuz 2021
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Katılımcılar

Aşama 1:
Cümle seçimi

Aşama 2:
Anahtar kelimeler

Aşama 3:
Tasarım fikri

Katılımcı 1

…A’da akustik sorunlar olabilir.
B-C-F’de konfor eksikliği, E’de
kişisel alana girilmesi ve renkten
kaynaklı aydınlanma sorunu var…

Akustik sorun, konfor eksikliği,
kişisel alana girilmesi, aydınlanma
sorunu

-Mekânın rengi, aydınlanması bu
kriterlere göre seçilmiştir.

Katılımcı 2

…B’deki mekânda oturmak
istemem. Göz önünde olmasından
dolayı rahatsızlık duyarım…

Kişisel alana girilmesi

- Özel, yarı-özel, kamusal alan
ayrımlarının doğru yapılması

Katılımcı 3

…Oturduğum koltuğun arkası
olmazsa kendimi rahatsız
hissediyorum…

Konfor eksikliği

-Ergonomik mobilya seçimi

Katılımcı 4

…H’de bulunmak istemem. Çünkü
karanlık, loş görünüyor…

Aydınlanma sorunu

- Mekânın rengi, aydınlanması ve
malzeme seçimleri bu kriterlere
göre seçilmiştir.

Katılımcı 5

…H’de masalar birbirine çok
yakın…

Kişisel alana girilmesi

- Özel, yarı-özel, kamusal alan
ayrımlarının doğru yapılması

Katılımcı 6

…F’de bulunmam. Mobilyaları
rahatsız görünüyor…

Konfor eksikliği

-Ergonomik mobilya seçimi

Katılımcı 7

…A ve C’de yoğun bir karmaşa
var…

Karmaşa

-Tanımlı mekânlar

Katılımcı 8

…H konforsuz ve ışıkları loş...

Konfor eksikliği, aydınlanma
sorunu

-Ergonomik mobilya seçimi

İşlevsizlik

-Mekânsal çeşitlilik

Katılımcı 9

…C ve H’de zaman geçirmek
istemem. İşlevsiz olduğunu
düşünüyorum…

mobilyaları en olumsuz özellikler olarak
değerlendirmektedir. Tasarım sürecinde, sadece en çok kodlanan ifadelerden
yararlanmaktan ziyade tüm verilerin uygun
bir şekilde tasarıma aktarımı yapılması
düşünülmüştür.
Mülakatta mekânın karakterini, kaç kişi
ile kullanıldığını ve ihtiyaçlarını anlamaya

-Ergonomik mobilya seçimi
- Özel, yarı-özel, kamusal alan
ayrımlarının doğru yapılması

yönelik bir dizi soru sorulmuştur (Tablo
Mülakat cevaplarına göre elde edilen
veriler şöyledir:

4).

-Mekânın rengi, aydınlanması ve
malzeme seçimleri bu kriterlere
göre seçilmiştir.

Tablo: 3
Mülakat analizleri: Negatif yaklaşım
örnekleri.

Mülakatta 72 kullanıcıya kafeterya alanında yeme-içme eylemleri dışında hangi
faaliyetleri gerçekleştirdiği sorulmuştur.
Sorunun amacı kafeteryanın hangi eylemleri desteklemesi gerektiğine ışık tutmasıResim: 8
a) Öğrencilerin istediği özelliklerin kodlaması; b) Öğrencilerin istemediği özelliklerin
kodlaması.
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Tablo: 4
Mülakat soruları ve bulgular.

dır. Mülakat sırasında, kafeteryanın fiziksel
ve mekânsal özelliklerinin bu eylemlere
uygunluğu, yeterli alana ve donanımlara
sahip olup olmadığı ve mobilyaların bu
eylemler için mobilyaların konforu araştırmacının yönlendirmesiyle tartışılmıştır.
Mekânın yeme-içme eylemi dışında genel
kullanım amacına katılımcıların %70’i
sohbet etmek ve ders çalışmak cevabını
verirken ve %13’ü boş zaman geçirmek
olarak ifade etmiştir. Ders çalışma cevabını
veren kullanıcılar okulda ders çalışmak
için yeterli alan olmadığından burayı tercih
ettiğini, fakat mekândaki yüksek sesin
rahatsızlık verdiğini, priz bulma sorunu
yaşandığını bu sebeple özel bir alana ihtiyaçları olduğunu bildirmişlerdir.
Kullanıcıların en çok hangi alanda zaman
geçirdiğini öğrenmek mekânın yeni işlevlerini belirlemek için tasarıma yön verecek
unsurlardan biridir. Verilen cevabın akabinde, o mekânda neden zaman geçirmeyi
tercih ettiği, mekânı konforlu bulup bulmadığı soruları yöneltilmiştir. 68 kullanıcının
kafeteryada en çok tercih ettiği alan, %31
oranıyla yarı-açık alan olmuştur. Tercih
nedeni, mekânın daha ferah-aydınlık

olması ve yemek kokularından uzak olması
olarak belirtilmiştir. %23 oranında ikincil
olarak tercih edilen alan ise iç mekânda
yer alan yemek masalarıdır. Bu alanın
hizmet alanlarına yakın olması nedeniyle
tercih edildiği belirtilmiştir. Kullanıcılar
fast food hizmet alanını self servise göre
daha çok kullanmakta olduklarını, fakat
yemek hizmet alanlarının çok sıra olması
ve öğle saatlerindeki yoğunluğun kafeteryada yeme-içme eylemlerini gerçekleştirmelerini engellediklerini belirtmişlerdir.
Çekimser cevap verenler ise kafeteryada
zorunluluktan zaman geçirdiğini ve gerekli
ihtiyaçlarını karşılamadığını ifade etmişlerdir. Gözlem ve mülakatlar doğrultusunda
bazı kullanıcıların kişisel tercihlerinden
veya yoğun sıradan dolayı mevcut yemek
hizmetini kullanmak istemediği bilgisine
ulaşılmıştır. 31 kullanıcıya kendi yemeklerini hazırlayabilecekleri, pişirebilecekleri
bir ünitenin ihtiyacını belirlemek üzere
soru yöneltilmiştir. Katılımcıların %74’ü
‘evet’ yanıtını vermiş, özellikle sıcak su ve
hızlı hizmet alabilecekleri yiyecek-içecek
otomatlarına ihtiyaçları olduklarını belirtmişlerdir. ‘Hayır’, cevabını verenler ise,
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mevcut mekânın sıkışık yapısından dolayı
daha da karmaşaya yol açabileceği düşüncesiyle istemediklerini söylemişlerdir.
Kafeterya gözlemleri sonucu, mekân içinde
mevcut masa düzenlemesinin bireysel
zaman geçirmeye imkân tanımadığı görülmüştür. Bu sebeple 96 kullanıcıya mekânı
kaç kişi kullandıkları, kullandıkları kişi
sayısının ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı, başkalarıyla masalarını paylaşmanın
onlar için sorun olup olmadığı soruları
yöneltilmiştir. Katılımcıların %89’u mekânı 2 ve üzeri gruplar halinde kullanılırken
bireysel zaman geçirmeyi tercih eden
kullanıcılar da olmuştur. Bireysel zaman
geçiren katılımcılar, kafeteryanın yoğun
zamanlarında masalarını başkalarıyla
paylaşmak zorunda kaldığını ve kişisel alanına girilmesinden rahatsızlık duyduğunu
bildirmiştir. Grup kullanımı tercih edenler
ise değişen kişi sayılarına göre daha esnek
masalara ihtiyaçları olduğunu söylemiştir.
Üniversite kafeteryası, öğrencilerin ders
öncesi-sonrası vakit geçirdiği bir mekân
olduğundan stresi azaltacak, iç mekânda da
doğa ile temas halinde olmalarını sağlayacak tasarım önerilerine ihtiyaç vardır. İç
mekânda kullanılan bitkilerin, Sezen vd.
(2017, 28)’nin ifadesiyle “mekânın atmosferini değiştirip, stres yükünü azaltmak,
mekâna anlam kazandırmak, monotonluğu
gidermek, mekânı yönlendirmeye ve sınırlandırmaya yardımcı olmak” gibi kullanım
amaçları vardır. Kullanıcılara bitki kullanımı ile ilgili görüşleri sorulmuş, 39 katılımcının %77’si kendilerini iyi hissettireceği
düşüncesiyle genel olarak olumlu cevaplar
vermiştir.
Mevcut İKÜ kafeteryasında self-servis
ve fast food olmak üzere iki çeşit hizmet
verilmektedir. Bu hizmetleri kullanmayanlardan üniversite dışında, siparişlerinin
masaya geldiği kafeteryaları tercih ettiği
bilgisi edinilmiştir. Sıralarda oluşan yoğunluk, yer bulamama gibi sorunlardan dolayı
mekân içinde yeni yemek hizmetlerinin
gereksinimi görülmüştür. 21 kullanıcıya,
yeni yemek hizmetlerine bakış açılarını ve
mevcut hizmetin yeterli olup olmadığını
anlamaya yönelik sorular yöneltilmiştir.
Katılımcıların %71’i menüyle sipariş
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verilen bir hizmeti olumlu bulduklarını,
böylece daha rahat hizmet alabileceklerini belirtmişlerdir. Mülakat boyunca
araştırmacı tarafından yönlendirilen diğer
sorularla, kullanıcıların mekân içinde farklı
yemek hizmetleri de görmek istediği sonucuna ulaşılmıştır.
4.

Genel Bulgular ve Tasarım

Aşağıdaki iki bölümün amacı, toplanan
veriler üzerinde yapılan kodlamalar (anahtar
kelimeler) ve görüşmelerin analizinden
elde edilen bulguların tasarıma aktarımını
sunmaktır. Bu bölümde sunulan bulgular,
kullanıcıların İKÜ kafeterya ortamına
ilişkin genel algılarını ve isteklerini araştırmaktadır.
4.1. Kullanıcı İhtiyaçları
Analiz ve kodlama aşamalarından çıkarılan
bulgular, mevcut kafeteryada göze çarpan
bazı sorunların olduğunu ve tasarlanacak
yeni kafeterya tasarımı için dikkate alınması gereken olumlu nitelikleri vurgulamıştır.
Kafeteryanın fiziksel ve mekânsal özellikleri, yeterli alana sahip olma, kafeterya
düzeni, mobilyaların konforu ve gerekli
donanımların kullanımı, genel ihtiyaçlar
ve istekler tartışılmıştır. Mekânda farklı
eylemlere ve farklı kişi sayılarına yönelik
çeşitli ve esnek alanların olmaması kafeteryanın en önemli sorunu olarak görülmektedir. Farklı kullanımlara hizmet eden
mekânların tasarlanması tasarımda önemli
rol oynamaktadır. Mekânda yeterli alana
sahip olma, hem dolaşım hem kullanım
açısından önem taşımaktadır. Daha geniş
bir alana sahip olma, öğrencilerin duygularını olumlu etkileyebilir ve sıkışık hissetme durumunu azaltabilir. Kullanıcıların
kafeterya dolaşımı ve yemek sıralarından
duyduğu rahatsızlıklar yeni tasarlanacak
olan masa düzeni ile giderilebilir. Alternatif ders çalışma alanları tartışılmış ve
öğrenciler tarafından olumlu karşılanmıştır.
Hub alanları, dinlenme alanları ve bilgisayar ile çalışmayı kolaylaştıracak priz
gibi donanımlarla öğrenciler için uygun
çalışma ortamları sağlanacağı düşünülmüştür. Çevresel koşullara ilişkin bulgular,
kafeterya ortamlarında akustik, aydınlatma,
ısıl konfor, havalandırma ve koku ile ilgili
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algılanan bazı sorunların olduğunu göstermektedir. Kullanıcıların girişe yakın masalarda hava akışı rahatsızlıklarından dolayı
oturmaması, yarı açık alanın tercih edilme
sebeplerinde mekânın daha az koktuğunun
düşünülmesi, mekân içinde aydınlatmanın
yetersiz kalması başlıca göstergelerdir.
Kullanıcılar loş ışık ve koyu renklerin
üniversite kafeteryası için karamsar bir his
uyandıracağını ve bu yüzden açık ve sade
tonları tercih ettiklerini ifade etmişlerdir.
Bununla birlikte, mekân içinde güvenli,
ferah ve sakin hissetme arzularının olduğu
öğrenilmiş, tasarımda özel, yarı özel, kamusal ayrımının yapılması, mekânda bitki
kullanımı, eğlenme ortamlarının artması
ile stresi azaltan, sakinleştiren bir ortam
yaratılması konusunda olumlu geri dönüşler alınmıştır. Bu bölüm, alan çalışması
ile fiziksel ve mekânsal özellikler, çevre
koşulları ve öğrencilerin erişebileceği
araçlarla ilgili olarak İKÜ kafeteryasında
mevcut olan olumlu, olumsuz ve istenen
özelliklerin çoğunu vurgulamıştır. İKÜ
kafeterya analizinden elde edilen bulgular
5 ana başlıkta değerlendirilmiş olup (fiziksel
çevre koşulları; mekânsal karakterler; ihtiyaçlar-is-

tenenler; imkânlar-donanımlar; hisler-deneyimler),
Tablo 5’te katılımcıların bu başlıklar altındaki genel ifadeleri gösterilmektedir.

4.2. Proje Hedefi
“Organizasyonel süreçte hazırlanan fiziksel
ortamlar, elde edilen bulgular ve sosyal
ilişkiler zemini, üretken süreç olarak ifade
edilen ikinci iletişim evresinin altyapısını
oluşturmaktadır” (Hacıalibeyoğlu, 2017, 43).
Kullanıcıların ifadeleri aynı zamanda yeni
kafeterya tasarımını destekleyen eleştirel

Tablo: 5
Genel bulgular.

bilgiler de sağlamaktadır. Dinamik bir
katılımcı sürecin bazı zorlukları içermesi
olağan bir durumdur. Örneğin, kullanıcıların birbirleriyle bağlantısı olmayan çatışan
fikirlerinin ve gerçekçi olmayan beklentilerinin olması ve bu durumda genel olarak
kabul edilebilir sonuçların elde edilebilmesi zor olmaktadır. Veri toplama ve değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra
tasarımcı-kullanıcı iletişimini güçlendirecek, her iki grubun ortak olarak algılayıp
yorumlayabileceği grafik ve görselleştirmelerle veri aktarımı yapılması gerekir.
Bu sayede kullanıcı sürece verilerle katkı
sağlarken tasarımcı bu verileri değerlendirip tasarım aşamasına aktarır (Hacıalibeyoğlu,
2017).
Analiz bulgularından elde edilen bilgilerle 6 ana tasarım kararı alınmıştır. Bu
kararlar mekâna tanımlı bir dolaşım aksı
kazandırmak; benzer ve farklı işlevlere
sahip mekânlar arasında doğru bağlantılar
kurmak; mekâna çeşitlilik sağlamak; bitki
kullanımı ile mekândaki monotonluğu
gidermek; fiziksel çevre koşullarına uygun
mekân düzenlemeleri yapmak ve yemek
hizmetlerindeki yoğunluğu azaltmak olup
bu kararlar doğrultusunda yeni tasarım
fikirleri geliştirilmiştir (Resim 9).
Kullanıcıların yeme-içme eylemi dışında
farklı eylemleri gerçekleştirebileceği daha
özelleşmiş alanlara ihtiyaçları olduğunu
belirtmesi üzerine kafeterya mekânında
yeni işlevler kurgulanmıştır. İşlevler belirlenirken öğrencilerin istekleri ve ihtiyaçları
ön plana alınmıştır. Her ne kadar fiziksel
ve çevresel koşullar tasarımcı tarafından
değiştirilemese de analizler sonucu elde

Fiziksel Çevre Koşulları

Mekânsal Karakterler

İhtiyaçlar
İstenenler

İmkânlar
Donanımlar

Hisler
Deneyimler

Aydınlatma

Tanımlı mekânlar

Çalışma alanı ihtiyacı

Yeni mobilyalar

Güven

Isıl konfor

Mekânsal çeşitlilik

Eğlence alanı ihtiyacı

Prizler

Ferahlık

Havalandırma

Esneklik

Açık, sade renkler

Eğlence araçları

Rahat/Sakin hissetme

Gürültü

Rahat hareket alanı

Yeni yemek hizmetleri

Koku

Dinamik mekân

Mekânda bitki kullanımı
Özel alanlar
Masa düzeninde farklılaşma
Ergonomik mobilya
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Resim: 9
Tasarım konsepti.

edilen bulgularla mekân yerleşimi mevcut
koşullara uygun bir şekilde düzenlenebilmektedir. Mevcutta tek girişe sahip olan
kafeteryanın girişi büyütülerek ve yeni
bir giriş daha eklenerek giriş-çıkışlardaki
yoğunluğun azaltılması amaçlanmıştır.
Girişte kullanıcıların hijyenlerini sağlamak
için lavaboya gitmeden kullanabilecekleri
bir alan oluşturulmuştur. Mevcut sirkülasyonun mekânda karmaşa yaratması ve
erişimi zorlaştırması sebebiyle giriş-çıkışlar referans alınarak yeni bir sirkülasyon
tanımlanmıştır. İnsan yoğunluğunu ve
mekândaki karmaşayı azaltmaya yardımcı
bir diğer düşünce ise yemek hizmet alanlarını farklı cephelerden hizmet verecek
şekilde konumlandırmaktır. Buna ek olarak
yeni hizmet alanları, kendin hazırla-ye
ünitesi ve yeme-içme otomatları yerleştirilerek öğrencilerin daha hızlı hizmet
alması sağlanacaktır. Doğal ışığın mekâna
en iyi eriştiği noktalara yeme-içme oturma
alanları ve çalışma alanı-dinlenme alanı
yerleştirilmiştir. Öğrencilerin en sık zaman
geçirdikleri yarı-açık alan ise eğlence faaliyetleri için kurgulanmıştır.
Tasarım planları, kullanıcılara önerilen
tasarımın mevcut durumu hakkında bilgi
vermekle beraber gelecekteki olasılıkları
ve beklenmedik nitelikleri görmeleri için
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zemin sağlar. Bu çizimler tasarımın ilerleyişini tartışmak için önemlidir ve herkes
tarafından anlaşılır olmalıdır. Doğru bir
iletişimin sağlanması için tasarımcıların,
mesleki bilgilerinin yanı sıra paydaşların
mevcut fikir ve duygularını dikkate alması
gerekmektedir (Van Dijk, 2011). Yeni kafeterya planı da katılımcılardan elde edilen
verilerle oluşmuştur (Resim 10). Çizimlerin
görselleştirilmesi ve projenin 3 boyutlu
gösterimleri ile paydaşların mekânı daha
kolay algılaması sağlanmıştır. Sheppard
(2001), katılımcıların görselleştirmelerin
asla temsili kafeteryanın tam bir resmini
veremeyeceğinin farkında olmaları gerektiğini ifade eder. Görselleştirmelerin bakış
açısı, malzeme seçimleri, yüzey yansımaları, ışık miktarı da paydaşların mekânı algılanmasında değişiklik gösterebileceğinden
dikkate alınması gerekmektedir (Sheppard,
2001). Bir diğer ifadeyle görselleştirmeler
objektif olmayıp, farklı şekillerde yorumlanabilir (Van Dijk, 2011).
Kantinin mevcuttaki yeri değiştirilmemiş,
öğrencilerin belirttikleri sorunlara yönelik
düzenlemeler yapılmıştır. Kantindeki en
büyük problem hizmetin tek bir alandan
sağlanmasından kaynaklı yoğun sıraların
oluşması, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayamaması ve derse gecikme gibi sorun-
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Resim: 10
Yeni kafeterya planı.

ların olduğu ortaya konmuştur. Bu sebeple
kantin iki cepheden hizmet verecek şekilde
tasarlanmış, arka cephesinden verilen yolun
servis girişi olarak da kullanılması amaçlanmıştır. Kullanıcıların hem bireysel hem
grup olarak kullanabilecekleri masa düzeni
ve yemek yerken ders çalışabilecekleri, özel
zaman geçirebilecekleri hublar kantinde de
kurgulanmıştır. Sıralara referans vermesi için kantin girişine yerleştirilen esnek
mobilya öğrencilerin kısa süreli bekleme,
dinlenme gibi eylemlerini gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Kullanıcıların istekleri
doğrultusunda seçilen grup oturma alanları
ergonomik mobilyalardan oluşmaktadır.
Mekândaki bitki ögeleri ise bölücü unsur
olarak kullanılmıştır (Resim 11).
Mülakat sonuçları göz önüne alınarak,
kullanıcıların ders çalışabilmesi için farklı
mekân çözümleri üretilmeye çalışılmıştır.

Mevcutta oyun alanı olarak kullanılan
mekân, daha sessiz, içe dönük bir alanda
konumlandığından yeni işlevinde ders
çalışmaya, toplantı yapmaya veya grup çalışmaları yapmaya hizmet veren esnek bir
alan olarak düşünülmüştür. Mekânda bireysel ve grup çalışmasına olanak sağlayan
esnek mobilyalar kullanılmıştır. Ahşap, organik formda oturma alanları, konfor düzeyi yüksek mobilya birimleri ve içe dönük,
bireysel çalışmalara fırsat veren çalışma
alanları tasarlanmıştır. Kullanıcılar mevcut
alanda prizlerin az olduğunu ve ihtiyaçları karşılamadığını belirtmiş, bu sebeple
mobilyalarda ihtiyaca yetebilecek kadar
priz kullanılması amaçlanmıştır. Mekân
içinde birimleri birbirinden ayırmak için
seperatörler kullanılmış ve seperatörlerde
bitkiler kullanılarak hem ders çalışmaya
pozitif psikolojik etkisinin olması hem de
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Resim: 11
Yeni kantin tasarımı.

mülakat sonuçlarında çıkan “kafeteryada
bitki kullanımına gelen olumlu cevaplar”
dikkate alınmıştır. Ayrıca mülakat bulguları
ve gözlemler dikkate alınarak yeni tasarım
önerisinde mekândaki doğal ışık verimli

bir şekilde kullanılmaya çalışılmıştır (Resim
12).
Mevcutta self-servis yemek hizmetinin
bulunduğu alan değiştirilmemiş, kullanıcı görüşleri ile yeniden düzenlenmiştir.
Resim: 12
Ders çalışma, toplanma, dinlenme alanı
tasarımı.
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Kafeteryanın tekdüze ve aynı tip oturma
birimleri yerine farklı oturma birimleri,
masalar ve bunların farklı organizasyonlarıyla dinamik bir ortam yaratılmaya
çalışılmıştır. Mekâna girildiğinde insanları
karşılayan ve kafeteryanın büyük bölümünü oluşturan eliptik oturma düzeni ana
sirkülasyon aksları ve fast food yemek
hizmetinden geçişi sağlamak amacıyla
kesintiye uğratılmıştır. Mekânda organik
oturma elemanları sabit tutulup masa ve rahat oturma birimlerinin hareketli seçilmesiyle farklı kişi sayılarına yönelik oturma
düzeni oluşturulabilmesi sağlanmıştır.
Yapılan mülakatta katılımcılar çoğunlukla
grup halinde oturmayı tercih ettiğini fakat
bireysel oturma alanı ihtiyacı olduğunu da
belirtmişlerdir. Bu nedenle yeni tasarımda
bir veya iki kişi oturan öğrenciler için daha
özel bir alana konumlandırılmış mobilyalar
kullanılmıştır. Sağlık sorunlarından ya da
bireysel beklentiden kaynaklı üniversitede
mevcut olmayan yiyeceklerle beslenme
ihtiyacı olan kullanıcılar için kendilerinin
yemek hazırlayabileceği ünitenin bulunduğu bir alan yaratılmıştır. Hızlı yeme-içme
ihtiyacının karşılanması için de bu ünitenin
yanına otomatlar yerleştirilmiştir. Mekâna

sıcak bir his uyandırması amacıyla ahşap
malzemeler seçilmiş ve masalarda ahşap
malzemenin dokusunu ve görüntüsünü
destekleyen beyaz mermer kullanılmıştır.
Mekâna canlılık katmak amacıyla seçilen
renkler pembe ve yeşildir. Resim 6’da
özellikle öğle saatlerinde cam kenarlarında
kullanıcı konforunu olumsuz yönde etkileyecek şekilde gün ışığı geldiği görülmektedir. Bu olumsuz duruma çözüm olarak
güneş ışığının kontrollü bir şekilde cam
kenarlarındaki oturma alanlarına alınması
için kemerli duvarlar tasarlanmıştır (Resim
13).
Mevcutta tek yönden hizmet veren ve çok
tercih edildiğinde yoğun sıranın oluştuğu fast food yemek hizmeti, bu sorunu
ortadan kaldırmak amacıyla yüzer bir
şekilde mekânın orta kısmında konumlandırılmıştır. Var olan kafeterya mekânının
tanımlı bir oturma alanı ve masa düzeni
olmaması özellikle öğle yemeği sırasında
mekânsal bir karmaşaya neden olmaktadır.
Bu sorunu çözmek için fast food standının
etrafında aksların sınırlandırdığı zemin
döşemesi ve seperatörlerle ayrılmış bir
oturma alanı ve mobilya düzeni tasarlanmıştır. İç mekânda ahşap oturma birimleri

Resim: 13
Self-servis yemek hizmeti ve oturma alanları
tasarımı.
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Resim: 14
Fast food yemek hizmeti ve oturma alanları
tasarımı.

kullanılmış, oturma birimlerinin konfor
düzeyi yemek yeme süresi için ideal olup
fazla vakit geçirmek için uygun olmayacak
şekilde düzenlenmiştir. Doğal ışık aldığı
için daha çok tercih edilen cam kenarlarında oturma alanları konumlandırılmıştır.
Gruplara ve bireysel yemek yemeye imkân
tanıyan masa düzenleri oluşturulmuştur
(Resim 14).
Mülakatlar sonucu bazı öğrencilerin sıraya
girmeden yemek hizmetinin alındığı bir
yaklaşıma olumlu baktıkları öğrenilmiştir.
Bu sebeple, mekâna alakart bir yemek
hizmeti getirilmiş ve mevcutta bulunan
fast food bölümünün yerine konumlandırılmıştır. Böylelikle mutfağın hem self servis
bölümüne hem de alakart bölümüne hizmet
vermesi amaçlanmıştır. Mekânı monotonluktan kurtarmak ve mekânsal çeşitlilik
sağlamak amacıyla farklı mobilya grupları
kullanılmış ve tek tip malzeme seçiminden
kaçınılmıştır. İç mekânda ahşap ve tekstil
oturma birimleri kullanılmış olup konfor
düzeyi yüksek olan koltuklar ve sandalyeler tercih edilmiştir. Duvar yüzeylerinde
nişler kullanılıp içlerine doğal ve yapay
bitkiler ve aydınlatma öğeleri yerleştirilmiştir. Masalar arasındaki mesafeler olması
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gerekenden fazla tutulmuş, servis yapacak
personelin geçişinde zorluk yaşanmaması
hedeflenmiştir. Gün ışığı mekâna yeteri
kadar ulaşmadığından yapay aydınlatma ile
desteklenmiştir (Resim 15).
Mülakatlarda kullanıcılar bireysel veya
grup olarak özel zaman geçirebilecekleri
alanlara ihtiyaçları olduğunu belirtmişlerdir. Belirtilen ihtiyacı karşılamak adına
2-4 kişilik gruplara yönelik hub alanları
kurgulanmıştır. Bu alanlar mekânın farklı
bölümlerinde kullanılmış olup geçiş aksları
üzerine yerleştirilmiştir. İç mekânında
ahşap masalar ve tekstil oturma birimleri
kullanılmıştır. Konfor düzeyi orta seviyede olan oturma birimleri seçilerek burada
uzun vakit geçirmek yerine daha hızlı
yeme-içme ve kısa süreli dinlenme, sohbet
eme, ders çalışma gibi farklı ihtiyaçlara cevap veren alanlar oluşturulmak istenmiştir.
Aydınlatma sorunu yapay olarak çözülmüştür (Resim 16).
Mülakatlar ve gözlemler sonucunda
kullanıcıların eğlenme, dinlenme gibi boş
zamanlarını geçirebilecekleri mekânların
eksik olduğu görülmüştür. Bu faaliyetlerin
gerçekleşmesi için katılımcıların en çok
zaman geçirdiği yarı-açık alan seçilmiştir.

Kullanıcı Katılımı ile Üniversite Kafeteryası Tasarımı

Resim: 15
Alakart yemek hizmeti ve oturma alanları
tasarımı.

Resim: 16
Hub alanları tasarımı.

Mevcutta sadece oturma alanı işlevi gören
bu mekân yeni haliyle vitamin bar, etkinlik
alanı, esnek alan, oyun alanı olmak üzere 4
farklı işleve ayrılmıştır. Vitamin bar, bireylerin kantine uğramadan yarı-açık alanda

hızlı hizmet almaları için yeni bir yeme-içme hizmeti olarak düşünülmüştür. Etkinlik
alanı, esnek birimlerden oluşmakta ve
gerektiğinde amfi gerektiğinde oturma birimlerine dönüşebilen bir kurguya sahiptir.
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Resim: 17
Yarı-açık alan tasarımı.

Böylece mekân çok amaçlı bir işleve sahip
olup üniversitede yapılacak yeni etkinliklere mekân sağlamaktadır. Yarı-açık mekânın
diğer işlevleri ise esnek oturma birimlerinin olduğu, farklı eylemlere imkân tanıyan
bir bölüm ve oyun alanıdır. Oyun alanı
mevcutta kafeteryanın iç mekânında olup
akustik sorunlar yaratmaktadır. Yeni konumuyla bu sorun da çözülmüştür (Resim 17).
Mülakatlar ve gözlemlerden elde edilen
verilere göre mekândaki malzeme seçimi
ile ilgili bazı problemler tespit edilmiştir.
Kafeteryanın mevcut düzeninde bölgelerin
ve dolaşım aksının ayırt edilemez oluşu,
mekân içerisindeki eylemlerin birbirine
karışmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple
geçiş aksının ve oturma alanlarının farklı
malzemelerle ayrılması düşünülmüştür.
Katılımcılar mekânı monoton bulduklarını
ifade etmiş ve kendilerini ferah bir ortamda
hissetmek istediklerini bildirmişlerdir. Bu
ifadeler de göz önünde bulundurularak kullanılan açık renklerin mekânı olduğundan
büyük hissettirmesi ve aydınlık bir ortam
sağlaması amaçlanmıştır. Böylece mevcuttaki monoton ve düzensiz kafeterya, malzeme ve mobilya seçimiyle dinamik ve ferah
bir mekâna dönüştürülmeye çalışılmıştır.
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5. Değerlendirme
Bu makale kullanıcı katılımlı bir çalışmayla yeniden tasarlanacak olan İKÜ kafeteryası için öğrencilerin mevcut kafeterya
ortamına ve yenilenecek kafeteryaya ait
ihtiyaç ve isteklerini belirlemek üzere bir
dizi bulgu sunmuştur. Çalışmada, başlangıçta kafeteryanın mevcut durumunu ve
araştırma bağlamını anlamak adına gözlemler yapılmıştır. Daha sonra kafeterya
ortamına dair daha derin bilgilere ulaşmak
için öğrenciler ile yarı yapılandırılmış
görüşmeler yapılarak kullanıcı odaklı bir
araştırma tasarlanmıştır. Öğrencilerin istek
ve ihtiyaçları doğrultusunda üniversite kafeterya ortamında ele alınması gereken temel başlıklar; kafeteryanın mekânsal, çevresel ve fiziksel koşulları, farklı eylemleri
desteklemek amacıyla mekânda sunulan
çeşitlilik ve esneklik olmuştur. Öğrenciler
mekânda kendilerini rahat, güvenli ve sakin hissetmek istediklerini belirtmişlerdir.
Kafeteryanın yarı açık mekânında zaman
geçirmeyi sevdiklerini ve dış alanların önemini vurgulayarak doğal ortamlara yakın
olmanın kendilerini daha iyi hissettirdiğini
söylemişlerdir. Mevcut mobilya düzeninin
tekdüze ve farklı kişi sayılarına uygun ol-
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madığını söyleyerek uyarlanabilir, dinamik
ve mekâna canlılık katan mobilyaları tercih
ettiklerini vurgulamışlardır. Yeni mobilyalar bu olumsuzluklar giderilecek şekilde
tasarlanmıştır. Mekândaki çevresel koşullar
gözlenmiş, gün ışığının tüm mekânlara
erişmemesi ve akustik sorunlar (özellikle
oyun alanından gelen sesler) başlıca problemler
olarak belirlenmiştir. Gün ışığını mekâna
kontrollü şekilde almak amacıyla kemerli
duvarlar kullanılmıştır. Ayrıca öğrenciler
üniversite içinde alternatif ders çalışma
alanlarına ihtiyaçları olduğunu ve kafeteryanın mevcut durumunun ders çalışmak
için uygun olmadığını belirtmişlerdir. Bu
nedenle kütüphane dışındaki alanlarda
çalışmayı tercih eden öğrenciler için aynı
zamanda çalışmaya da imkân sağlayan
mekânlar tasarlanmıştır. Öğrenciler ayrıca
kendilerine rahatlık hissi sağladığı düşünülen doğal çevrenin iç mekânda bitki
öğeleriyle sağlanmasına olumlu yaklaşmışlardır. Sosyal etkileşimi teşvik etmek, ders
stresini azaltmak ve boş zaman geçirmek
için eğlence alanlarının yetersizliği bildirilmiş ve bu konuda yeni çözümler üretilmesi
istenmiştir. Bu sebeple en çok zaman
geçirilen yarı-açık alan, eğlence faaliyetleri
için dönüştürülmüştür. Mevcut sirkülasyon
aksının tanımsız olması, farklı bir malzeme
ile ayrılmamış olması kafeterya alanında
karmaşa yaratmakta ve dolaşımı zorlaştırmaktadır. Tanımlanan yeni sirkülasyon
giriş-çıkışlar referans alınarak belirlenmiş,
işlevlendirilen yeni bölgelere erişimi kolaylaştırmıştır. Katılımcılar dinlenme-sohbet etme, ders çalışma, yeme-içme eylemi,
eğlence-oyun, toplantı veya ortak faaliyet
gibi farklı işlevlere ait mekân ihtiyaçlarını belirtmişlerdir. Belirlenen bu işlevler
tasarımda kullanılan mekân ayrımlarını
oluşturmuştur. Tasarımcıların mekân içindeki insan davranışlarını anlaması insan ve
mekân arasında güçlü bir bağ kurulmasını
sağlar. Bu sebeple öğrencilerin ihtiyaçları
ve beğenileri göze alınarak yapılan bu çalışmanın mekâna anlam ve aidiyet duygusu
kazandıracağı düşünülmektedir. Yapılan
çalışma, İKÜ kafeteryanın mekânın ana
kullanıcısı olan öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarına göre nasıl şekillendirilebileceğini
ortaya koymaktadır.

6. Sonuç
Üniversite mekânlarının kullanıcılar üzerindeki etkisini araştıran çalışmalar, okul
ortamının fiziksel ve çevresel yönlerini
ve bunların öğrenci başarısının yanı sıra
davranış ve refah üzerindeki potansiyel
etkilerini de ele almaktadır. Bu çalışmada
ele alınan konu ile öğrencilerin günlük hayatlarının önemli bir parçası olan okulları
nasıl deneyimledikleri, okul mekânlarının
öğrenci katılımı ile nasıl iyileştirilebileceği
ve öğrencilerin zamanının çoğunu geçirdikleri üniversite/okul gibi yapılara ait
mekânlarda söz sahibi olmalarının mekâna karşı aidiyet hissetmelerini sağladığı
vurgulamaktadır. İstanbul Kültür Üniversitesi kafeteryasında yapılan çalışmada,
görsel yöntemlerin, görüşme ve anket gibi
geleneksel yöntemlerle toplanan verilerden
farklı olarak, bilgi üretme ve bulguları
anlamlandırma eğilimi olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Bulgular genelleştirilemese de,
bu araştırmada benimsenen yaklaşımların
ve elde edilen verilerin hem katılımcı tasarım literatürüne hem de üniversite kafeteryası tasarımı yapacak tasarımcılara katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. İleride herhangi bir okul mekânının iyileştirilmesine
dair yapılacak çalışmada sadece öğrenciler
değil aynı zamanda eğitimcilerin de söz
sahibi olması gerektiği düşünülerek kurgulanması önerilmektedir. Günümüz koşulları
ve teknoloji düşünüldüğünde anket gibi bir
yöntemin dijital olarak yapılmasının hem
hızlı hem de daha çok sayıda kullanıcıya
ulaşabileceği düşünülmektedir. Katılımcı
tasarım sadece süreçte değil, tasarımın her
aşamasında devam etmelidir. Bu nedenle
tasarım sürecinde çeşitli alternatifler geliştirilebilir ve oylamaya sunulabilir. En fazla
oy alan tasarım uygulanabilir.
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Öz
Balıkesir, tarihi dokunun izlerinin
gözlemlenebildiği ve mimarlık mirası
örneklerinin yer aldığı bir kenttir. Bulunduğu
coğrafyada yüzyıllarca devam etmiş yerel bir
ticari hareketliliğe sahip olan kentte 19.yy’ın
ikinci yarısından sonra kullanılmaya
başlanan demiryolu, Balıkesir’in diğer
kentlere açılan kapısı olmuş, ticari ilişkiler
daha da yaygınlaşmıştır. Cumhuriyet’in
ilanından sonra, Balıkesir’de yerel üretim
pazarı gelişmiş, sanayi faaliyetleri hız
kazanmıştır. İzmir-Bursa ticaret aksı
üzerinde konumlanan kentin sanayi ve
ticaret yoğunluğuna bağlı olarak ulusal ve
uluslararası tanınırlığının arttığı bir döneme
geçilmiştir. Bu gelişmelerle, imar hareketleri
hızlanmış, mimari yapılar fonksiyon
açısından çeşitlenmeye başlamıştır. Ticari
faaliyetleri destekler nitelikteki 19.yy han ve
kervansarayları ile 20.yy konaklama yapıları,
kent formu içerisinde yerini almıştır.
Tarihi kent merkezinde yerel üretime
dayanan ticari hareketlilik ve 1941 yılında
hazırlanarak 1944 yılında yürürlüğe giren
Egli planı sonrasında yaşanan planlı
gelişmeyle birlikte, konaklama yapılarının
İstasyon Meydanı’na yönlenen belirli aks ve
bölgelerde yaygınlaştıkları görülmüştür. Bu
durum, geçici konaklama kültürünün kentsel
bağlamla ilişkilendiğinin göstergesidir.
Bu çalışmada, Balıkesir’in tarihi kent
merkezinde yer alan ve kentsel dokuyu
biçimlendiren 19.yy ve 20.yy konaklama
yapıları araştırılmış, kent hafızasında yer
etmiş nitelikli konaklama yapısı örnekleri
belgelenmeye ve yorumlanmaya çalışılmıştır.
Yapıların kültür mirası olarak tanımlanması
ve kültürel/yapısal değerlerinin anlaşılması
konusunda bir bilinç oluşturabilmek
çalışmanın hedefleri arasında yer almaktadır.
1980’li yıllara kadar tarihi kent merkezinde
inşa edilmiş olan konaklama yapıları,
günümüzde fiziksel olarak halen mevcut
olanlar ve günümüze ulaşamayanlar olarak
iki ayrı grupta ele alınmıştır. Yapılar
hakkında yapılan araştırmalarda yazılı ve
görsel kaynaklardan, uzun yıllar kent
merkezinde ticari faaliyetlerde bulunarak söz
konusu dönemi bizzat deneyimleyen kent
eşrafı ve otel işletmecileri ile yapılan kişisel
görüşmelerden, fotoğraf ve kent
arşivlerinden faydalanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Balıkesir, konaklama
yapıları, 19.yy, 20.yy.
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Extended Abstract
Balıkesir is a city where traces of historical texture can be observed and examples of architectural heritage take place. The
railway, which started to be used after the second half of the 19th century in the city, which had a local commercial dynamism
for centuries in its geography, became the gateway of Balikesir to other cities, and commercial relations became more
widespread. After the proclamation of the Republic, the local production market developed and industrial activities gained
speed in Balikesir. The city, which is located on the Izmir-Bursa trade axis, has entered a period in which its national and
international recognition has increased depending on the industry and trade intensity. Commercial dynamism, which has been
active in the city since the 17th century, has played an important role in shaping the urban environment with the use of
railways. After all, the development movements in the city have gained momentum. Streets and streets drawing the boundaries
of the historical city center were opened, and architectural structures began to diversify in terms of function. In the historical
city center, which is the center of trade and temporary accommodation, 19th century inns and caravanserais that support
commercial activities and 20th century accommodation buildings are included in the city form.
In 1941, the first zoning plan of the city was prepared by the architect Ernst Egli and entered into force in 1944. In the
development plan explanation report, which envisages a station-oriented urban development, 5 squares that constitute the
focal points of the historical city center and the circulation axes connecting them were identified, and new settlement proposals
to support the physical development of the city were defined. After the Egli Plan, the commercial life, which was limited to a
few streets in the past, has spread to 3 important trade axes and the region across the Station Square that welcomes the visitors
to the city by railway. With the commercial dynamism based on local production in the historical city center and the planned
development in the city after the 1940s, it has also spread to other circulation axes of the city. This situation caused the
accommodation buildings to gather in certain axes and regions directed to the Station Square. Thus, it can be said that
temporary accommodation culture is related to the city and its main trade axes.
The historical city center of Balikesir has entered into a reconstruction process as a result of the earthquakes in 1898 and
1942, the Egli plan that came into effect in 1944 and the fire that broke out in the city center in 1950. The historical texture
has been greatly damaged due to the applications made in new housing areas and historical urban spaces. The city center,
which showed a rapid development, experienced a period of demolition especially in the post-1970 period and was filled with
high-rise buildings after the 1980s. Due to this destruction process, the accommodation buildings and many immovable
cultural assets, which are common in trade axes/regions, have been greatly affected, many of them have not survived or have
lost their original structural character.
The issue of preserving the historical city center and immovable cultural assets in the 20th century has been an uncertainty
since the first planned development movements in Balikesir. A limited part of the city center was declared as an urban site in
1977, but this boundary was narrowed in 1981 due to the new construction conditions in the city center, and although a
conservation plan was developed for the city center in 1983, it was decided to cancel the conservation plan in 1986. In 1987,
preparations for a second development plan started, on the other hand, many examples of modern architectural heritage have
been registered and preserved in this process where inventory studies of cultural and natural assets are still continuing.
In this study, 19th and 20th century accommodation buildings located in the historical city center of Balıkesir and shaping the
urban texture were investigated, and examples of qualified accommodation buildings that took place in the memory of the city
were tried to be documented and interpreted. It is among the aims of the study to create an awareness about defining buildings
as cultural heritage and understanding their cultural/structural values.
Within the scope of the study, examples of qualified accommodation structures that were learned to be built in the 19th and 20th
centuries in the historical city center were determined. The accommodation buildings built in the historical city center until the
1980s, the ones that are still physically present today and the ones that could not survive due to various reasons have been
categorized in two separate groups. Based on the data obtained from the written and visual sources, the city dwellers and hotel
operators who had been in commercial activities in the city center for many years, personal interviews, photographs and city
archives, 31 accommodation buildings were reached, and 22 of these buildings were found to be physically erased from the
memory of the city. Ensuring the continuity of these structures in the urban memory is one of the main objectives of the study.
For the remaining nine buildings, a visual record was obtained by making documentation work with photographs, and
documented with photographs by interpreting in many ways in relation to the context in which they were located.
Keywords: Balikesir, accommodation buildings, 19th century, 20th century.
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1.

Giriş

Yolculuk sırasında bir yerde geçici bir süre
kalma eylemine konaklama, bu eylem için
geçici bir süre barınma olanağı sağlayan
yapılara konaklama yapısı adı verilir.
Zamanın yolculuk teknolojisi (kervanlar, atlar,
develer vb.) gereği günlerce süren seyahat
eyleminin doğal sonucu olarak konaklama gerekliliği zorunlu olmuştur. İlk
zamanlarda kapalı konaklama alanlarının
olmamasından kaynaklı, açık alanda konaklanabilirken, zamanla seyahat edenlerin
sayısındaki artış, yolların güvenli olmayışı
gibi gerekçeler ile hem mal hem de can güvenliğini sağlamak için konaklama yapıları
ortaya çıkmaya başlamıştır. Yapılar, tarihi
süreç içinde bulundukları yere, döneme,
dile ve işlev çeşitliliğine göre farklı isimler
almışlardır (Eraybat, 2011).
Konaklama yapılarının tarihi gelişimi
bağlamında Osmanlı İmparatorluğu
Dönemi göz önüne alındığında konaklama fonksiyonu uzunca bir süre kervansaray1larda ve han2larda devam etmiştir.
Özellikle kervan ticaretinin ihtiyaçları
temel alınarak inşa edilen bu yapılar,
sivil halk tarafından Hac yolculukları ve
askeriye tarafından da seferler sırasında
kullanılmışlardır. 19.yy ortalarında yaşanmaya başlanan Batılılaşma Dönemi’nde
ise, gereksinimler doğrultusunda konaklama mimarisinde önemli bir dönüşüm
gerçekleşmiş ve günümüz anlayışına
yakın otel yapıları ortaya çıkmıştır (Kayın,
1998). Ancak sonrasında yaşanan savaş
dönemi birçok gelişmenin durmasına
hatta gerilemesine neden olmuştur. Ancak
Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile yaşanmaya başlanan hızlı değişimlerin (ekonomik,
sosyal, kültürel) etkisi birçok alanda görülmeye başlamış, konaklama yapıları da
bu değişimden etkilenmişlerdir. Erken
Cumhuriyet Dönemi’nde ekonomik olarak
yaşanan ilerlemenin sonucu seyahat etme
teknolojisinin de (uçak, vapur, tren, otobüs,
otomobil vb.) getirisi ile yolculuk eden kişi
sayısının artması otel yapılarının sayısına
ve mekânsal kalitesine de yansımıştır.
Konfor koşullarındaki farklılaşma nedeni
ile plan tipleri, yapım tekniği, malzemesi
ve kent merkezindeki konumlanmalarında
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da değişimler yaşanmıştır. Bu değişimlerin yaşandığı kentlerden birisi de önemli
bir ticaret kenti olan Balıkesir’dir. Kentte
inşa edilen ilk konaklama yapıları, kent
merkezinde konumlanmıştır. Kent merkezi ve kentin önemli ticaret aksları üzerinde 19.yy’da birçok han yapısı, 20.yy’dan
itibaren ise otel yapılarının yer aldığı
bilinmektedir (Akpınarlı, 2009b; Şentürk, 2019).
Çalışma kapsamında öncelikle Balıkesir kent merkezinde yer alan 19.yy’a ait
konaklama yapıları ve kentin üç önemli
ticaret aksı olan Anafartalar Caddesi, Milli
Kuvvetler Caddesi, Yaymacılar Caddesi ve
İstasyon Meydanı yakın çevresinde (Hamidiye-Akıncılar Mahallesi) 20.yy’da inşa edilen
konaklama yapıları incelenmiştir. Her bir
bölüm, günümüze ulaşamamış ancak bilgisini edinebildiklerimiz ve halen mevcut
olan yapılar olmak üzere iki kısımdan
oluşmaktadır. Yıkılan otel yapılarına ilişkin
kısa bir bilgi verilirken, fiziksel olarak
varlığını sürdüren oteller hakkında detaylı
bilgi verilmiştir.
Çalışma, Balıkesir tarihi kent merkezinde
19.yy ve 20.yy’a ait konaklama yapılarının
fiziksel, görsel ve yazınsal belgelemesinin yaparak Balıkesir’in modern mimari
mirasına yönelik farkındalık yaratmak
ve varlığını halen sürdüren yapıların
korunabilmesi için ve kültürel mirasın
devamlılığını sağlamaya yönelik bir bilinç
oluşturmayı hedeflemektedir. Kültür ve
tabiat varlıklarına ilişkin envanter çalışmalarının henüz tamamlanmadığı ve modern
mimari mirasın korunmasına ilişkin tavrın
tam olarak oluşmadığı ülkemizde öncelikle
koruma bilincine toplumsal olarak erişmek
gerekmektedir (Mesohorli, 2019). Tarihi kent
merkezlerinin sit alanı olarak ilan edilmesi, kültür varlığı yapıların korunmasında
oldukça etkili olmakla birlikte, günümüzde
20.yy mirası için koruma statüsü belirlemek, koruma ilkelerini ve yöntemlerini
oluşturmak, nitelikli modern mimarlık örneklerinin koruma kapsamında tanınmasını
sağlamak hala önemli bir sorundur (Orhan
Şahan, 2014).
Balıkesir’de çok sayıda arkeolojik,
kentsel, doğal ve karma sit alanı bulunmaktadır. 1898 ve 1942 yıllarında yaşanan

1

Kervansaraylar, çoğunlukla şehirlerarası
yollarda yolcuların ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik olarak kurulan,
hamam, mescit, mutfak, ahır ve dükkân
gibi hizmet birimleri bulunduran yapılar
olmuşlardır. Issız kervan yollarında can
ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla,
kervansaraylarda az, küçük ve yüksek
pencereler, kalın duvarlar kullanıldığı
bilinmektedir (Eraybat, 2011).
2 Hanlar, çoğunlukla şehir içinde,
kervansaraylardan farklı olarak yalnızca
belirli ihtiyaçlara yönelik birimleri
bulunduracak şekilde kurulmuş yapılardır.
Dolayısıyla, şehir içi hanlarının, gerek
boyutsal açıdan, gerek fonksiyonel açıdan,
gerekse cephe ve konstrüksiyon açısından
kervansaraylardan farklı olduğunu
söylemek mümkündür (Eraybat, 2011).

Konaklama Yapılarının Tarihsel Süreçteki Gelişimi

depremler ve 1950 yılında kent merkezinde çıkan yangın sonucunda kentsel çevrede büyük bir kayıp yaşanmıştır. Ticaret
akslarını da kapsayan geniş bir alanda,
cami, hamam, han, bedesten, türbe, eğitim
ve konaklama yapılarından oluşan çok sayıda nitelikli yapı ve yapı grubu tahribata
uğramıştır. 1950 sonrasında tarihi kent
merkezinin gelişimi, yangının izlerinin
iyileştirilmeye çalışıldığı bir yeniden yapılanma sürecine işaret etmektedir. Yoğun
bir kentsel dokunun hâkim olduğu ve çok
sayıda taşınmaz kültür varlığının bir arada
bulunduğu kent merkezinin kısıtlı bir bölümü 1977 yılında kentsel sit ilan edilmiş,
fakat bu sınır 1981 yılında kent merkezindeki yeni yapılaşma koşulları gereğince
daha da daraltılmıştır. 24.06.1983 tarihinde bir “Balıkesir İl merkezi Koruma
Geliştirme Planı” (Şekil 1) hazırlandıysa da,
14.03.1986 tarihinde bu alanın kentsel sit
kapsamından çıkarılmasına ve söz konusu
koruma planının iptaline karar verilmiştir. Bu süreçte, çok sayıda sivil mimarlık
örneği ve anıtsal yapının tescili, tescilli
olan yapılar için ise tescil kararının kaldırılması söz konusu olmuştur (Ağan, 2017;
Mesohorli, 2019).
Balıkesir gibi hem zengin bir kültür ve
tabiat varlığı potansiyeline sahip hem
de modern mimarlık mirasının oldukça

yoğun olduğu bir kentte yer alan 19. yy
ve 20.yy’a ait konaklama yapıları da,
bu belirsiz koruma ortamından olumsuz
etkilenmiştir. Çalışma alanında yapılan
araştırma sonucuna göre, tespit edilen konaklama yapılarının çoğu, yeni yapılaşma
sınırlarının genişlemesi ve bütüncül bir
koruma kararının eksikliği sonucu 1980’li
yıllarda yıkıma maruz kalarak günümüze
ulaşamamıştır. Halen varlığını sürdüren
yapılardan ise yalnızca ikisinin (Camlı
Bedesten ve Balıkesir Palas Oteli) tescilli olduğu
bilinmektedir.
Balıkesir tarihi kent merkezinde konaklama yapılarının, ticari hareketlilik ve
1940’lı yıllar sonrasında kentte yaşanan
planlı gelişme doğrultusunda belirli aks
ya da bölgelerde yaygınlaşmaları, kentsel bağlamla ilişkilenmektedir. Bağlamı
ise kültürel açıdan tarihsellik, toplumsal
yaşam ve bellek, yapısal açıdan yapı
üretim biçimindeki değişim oluşturmaktadır. Tarihi kent merkezinde yer alan ve
kentsel dokuyu biçimlendiren bu yapıların
belgelenmesi, yorumlanması, miras varlığı
olarak tanımlanması ve kültürel/yapısal
değerlerinin anlaşılması için kentin fiziksel
gelişimi, yapıların konumlandıkları kentsel
bağlam, kullanım süreçleri ve mimari karakterleri hakkında kapsamlı bir araştırma
yapmak gerekmektedir.

Şekil: 1
24.06.1983 Balıkesir merkez kentsel sit
alanı koruma amaçlı imar planı -Mesohorli,
2019’dan uyarlanmıştır-.
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2.

Balıkesir Kent Merkezinin Fiziksel
Gelişimi ve Konaklama Yapıları
2.1. Balıkesir Kent Merkezinin Fiziksel
Gelişimi
Batı Ege bölgesinde yer alan Balıkesir kenti, kuzeybatıda Çanakkale, doğuda Bursa,
güneydoğuda Kütahya, güneyde Manisa
ve güneybatıda İzmir ile çevrilidir. Ege ve
Marmara Denizi’ne uzanmakta, İzmir-Bursa arasında aktif bir ticaret aksı üzerinde
bulunmaktadır (İnce Güney, 2018). İzmir-Bursa hattının yoğun bir biçimde kullanım
nedeni, İzmir’in, iç limanına 1675 yılında
ticaret akışını denetlemek için bir gümrük
binasının inşa edilmesiyle birlikte 17.yy’ın
ikinci yarısından itibaren büyük bir liman
kentine dönüşmesi, Bursa’ya, İstanbul’a
ürünlerin dağılımının bu aksı kullanmasıdır. Yoğun ticaret aksı üzerinde yer alan
Balıkesir bu yıllarda İzmir gümrüğüne
dâhil olmuş (Erdoğan, 2017) ve bu ticari
gelişme hem Anadolu’dan, hem de İran ve
Ortadoğu’dan tüccarların Balıkesir çarşı
ve pazarlarına gelmelerini kolaylaştırmıştır. Böylece kentte canlı sayılabilecek bir
ticari hareketlilik yaşanmış ve kent, verimli
toprakları ile özellikle 17. ve 18.yy’larda,
önemli bir üretim ve ticaret kenti olmuştur.
Batı Anadolu ana ulaşım yolu üzerinde bulunan kente, İzmir ve civarından İstanbul’a
gelen-giden tüccarlar ve yolcular uğramış,
alış-veriş yapmış, sonrasında yollarına devam etmişler ya da kent içindeki hanlarda
konaklamışlardır. 19.yy başlangıcına kadar
etkisini sürdüren bu ticari hareketlilik,
19.yy’ın ikinci yarısında kullanıma açılan
demiryolu ile daha da artmış ve kentin
fiziksel yapısında önemli değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur (İnce Güney, 2018;
Öntuğ, 2003).
Balıkesir’de ilk imar etkinlikleri 1863
yılında başlamış, mevcut organik dokunun
önemli bir parçasını oluşturan dar sokakların genişletilerek çıkmaz sokaklar iyileştirilmiş ve çok sayıda gayrimenkul istimlak
edilmiştir (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2016).
Bu dönemde demir yolu ile şehre gelenlerin ilk uğrak yeri olan, kent içerisindeki
ticari canlılığın yaşandığı önemli ticaret
aksları olan Hükümet-Hamidiye (Anafartalar)
Caddesi, İstasyon (Milli Kuvvetler) Caddesi
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Şekil: 2
1941 Egli Planı ve Balıkesir’in tarihi kent
merkezi -1941 Egli Plan raporundan
uyarlanmıştır-.
Şekil: 3
1940’lı yıllarda kent merkezinin ana omurgasını oluşturan İstasyon Caddesi’nin İstasyon
Meydanı yönünden görünümü (URL 1).

ve Keresteciler Arastası (Yaymacılar Caddesi)
faaliyete geçmiş ve geliştirilmiştir. Kente
gelen tüccarların sıklıkla kullandığı bu
akslar üzerine 19.yy sonlarından itibaren
birçok konaklama yapısı inşa edilmeye
başlanmıştır (Akpınarlı, 2009b; Şentürk, 2019).
20.yy’a gelindiğinde, kent merkezinin
İstasyon Meydanı’ndan itibaren gelişen bir
plana sahip olduğu bilinmektedir. Mimar
Ernst Egli tarafından 1941 yılında hazırlanıp 1944 yılında yürürlüğe giren ilk imar
planı incelendiğinde, istasyon odaklı kentsel
gelişim ve ana akslar açık bir biçimde görülebilmektedir. İmar planı açıklama raporunda, tarihi kent merkezindeki Gar (İstasyon)
Meydanı, Hükümet Meydanı, Yeni Belediye
Meydanı, Ticaret Meydanı ve Müze Meydanı ile meydanları birbirine bağlayan dolaşım
aksları tanımlanmış, kentin fiziksel gelişimini destekleyecek yeni yerleşim önerileri
açıklanmıştır (Egli, 1941) (Şekil 2 ve 3).
Tarihi kent dokusunun tarihsel süreçteki
devamlılığının sağlamasındaki etkenlerden
biri olan Egli Planı sonrasında, geçmişte birkaç sokakta sınırlı durumdaki ticari hayat,
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Anafartalar Caddesi ve Vasıf Çınar Caddesi
arasında kalan alana yayılmıştır. Hızlı bir
gelişim gösteren kent merkezi etrafındaki
yapılar 1950’lerden sonra ve özellikle 1970
sonrası dönemde yıkım sürecine girmiş,
1980’li yıllardan sonra yerlerine daha yüksek yapılar inşa edilmeye başlamıştır. 1987
yılında ikinci bir imar planı için hazırlıklar
başlamış, belediye tarafından hazırlanan
İmar Planı Araştırması Raporu’nda, Balıkesir’in ticari hareketliliğinden kaynaklanan
tek merkezli yapısına vurgu yapılmıştır.
1988 yılında hazırlanan imar planında, Egli
planındaki ana akslara bağlanan sokak sayılarındaki artış ve bağlantı yollarındaki gelişme görülebilmektedir. 2000’li yıllara kadar
tek merkezli yapısını koruyan Balıkesir için
(İnce Güney, 2018) 2017 yılında İmar Planı
Analitik Etüt Çalışmaları yürütülmüş ve bu
süreçte yeni kentsel alanların gelişmesi ve
mevcut kent dokusunun sorunlu parçalarının
iyileştirilerek potansiyellerinin sürdürülmesi
gerekliliği öne çıkmıştır. Sağlıklı bir kentsel
büyümenin esas alındığı son imar planı,
çalışma verilerinden yararlanılarak 2017
yılında hazırlanmıştır (Erbey ve Sınmaz, 2018).
2.2. 19.yy ve 20.yy ait Konaklama
Yapıları
19.yy’da Balıkesir kentinin ticari hareketliliği ve bu doğrultuda ihtiyaç haline gelerek
yaygınlaşmış olan konaklama yapılarının
durumu Akpınarlı tarafından, “Balıkesir

ticareti oldukça geniş ve işlek bir şehirdi.
Özellikle, senede bir defa kurulan panayırı
meşhurdu. Bu panayıra Türklerden çok
yabancı tüccarlar gelir, mal alır, satarlardı.
Şehre gelen tüccarlar ve yolcular doğrudan
doğruya hanlara inerler ve orada gecelerlerdi” (Akpınarlı, 2009b, s. 166) şeklinde
belirtilmektedir. Bu ifadeden anlaşıldığı
gibi, 19.yy ortalarından itibaren kentin
fiziksel gelişimini büyük ölçüde etkileyen
ve yönlendiren ticaret eylemi kente gelen
insanların konaklayacağı otel yapılarını da
biçimlendirmiştir. 20.yy’da da ticaretin ve
geçici konaklamanın merkezi konumundaki tarihi kent merkezinde ‘han’ ve ‘otel’
yapıları yer almakta ve yoğun bir biçimde
kullanılmaktadır.
Çalışma kapsamında yapılan arşiv ve alan
araştırması sonucunda tarihi kent merkezinin sınırlarını çizen ticaret aksları (Anafartalar Caddesi, Milli Kuvvetler Caddesi, Yaymacılar
Caddesi) üzerinde ve tren garının varlığına

bağlı olarak istasyon meydanı yakınındaki
Hamidiye Mahallesi (Akıncılar Mahallesi)
sınırları içerisinde 19.yy ve 20.yy’da inşa
edilmiş olan konaklama yapıları tespit
edilmiştir (Şekil 4).
Yapıların tespitinde, kent arşivinden elde
edilmiş basılı kaynaklardan, alan çalışmasından ve sözlü görüşmelerden yararlanılmıştır. Basılı kaynaklardan ve sözlü
görüşmelerden elde edilen veriler özellikle

Şekil: 4
Balıkesir tarihi kent merkezinde belirlenen
20.yy konaklama yapıları –Egli (1941)’den
uyarlanmıştır-. Konum bilgisine ulaşılamayan Celal Bey Oteli, İstiklal Oteli ve Yıldız
Oteli harita üzerinde işaretlenememiştir-.
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günümüze ulaşamayan yapılar için ana
yapılar, yapım/yıkım yılı, konum bilgireferanslar olmuştur. Alan çalışmasınsi, sahibi/işletmecisi/mimarı ve mevcut
da yıkılan yapıların olası yerleri tespit
durumu üst başlıklarıyla ve bu yapılara
edilmeye çalışılmış, var olan yapıların
yönelik ulaşılabilen bilgiler verilmiştir
ise günümüzdeki durumu belirlenmiştir.
(Tablo 1; Tablo 2; Tablo 3; Tablo 4). Günümüze
Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen
ulaşan, özgününde otel olarak inşa edilen
verilerle yıkılan konaklama yapılarının
ya da bir dönem konaklama yapısı olarak
1. Anafartalar
yıkılan otel
yapıları
tablolaştırılarakTablo
aktarılması,
konununCaddesi
anla- üzerindeki
işletilen yapılar
ise elde
edilen bilgiler, tek
şılabilirliği açısından gerekli görülmüştür.
tek üzerinde bulundukları ticaret aksları ile
Tabloda, yıkılarak günümüze ulaşamayan
ilişkilendirilerek aktarılmıştır.
Tablo 1. Anafartalar Caddesi üzerindeki yıkılan otel yapıları

Tablo 2. Milli Kuvvetler Caddesi üzerindeki yıkılan otel yapıları

Tablo: 2
Milli Kuvvetler Caddesi üzerindeki yıkılan
otel yapıları. (*Tablo içerikleri, fotoğraf
arşivleri ve kişisel görüşmelerden faydalanılarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur.)

Tablo 2. Milli Kuvvetler Caddesi üzerindeki yıkılan otel yapıları
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Tablo: 1
Anafartalar Caddesi üzerindeki yıkılan otel
yapıları. (*Tablo içerikleri, fotoğraf arşivleri
ve kişisel görüşmelerden faydalanılarak
yazarlar tarafından oluşturulmuştur.)
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Tablo: 3
Yaymacılar Caddesi üzerindeki yıkılan otel
yapıları. (*Tablo içerikleri, fotoğraf arşivleri
ve kişisel görüşmelerden faydalanılarak
yazarlar tarafından oluşturulmuştur.)

Tablo: 4
Hamidiye (Akıncılar) Mahallesi’ndeki yıkılan
otel yapıları. (*Tablo içerikleri, fotoğraf
arşivleri ve kişisel görüşmelerden faydalanılarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur.)

Şekil: 5
1920’li yıllarda Ali Hikmet Paşa Meydanı’ndan
Hükümet Meydanı yönüne bir bakış (URL 2).

Tablo 3. Yaymacılar Caddesi üzerindeki yıkılan otel yapıları
Tablo 3. Yaymacılar Caddesi üzerindeki yıkılan otel yapıları

Tablo 4. Hamidiye (Akıncılar) Mahallesi’ndeki yıkılan otel yapıları
Tablo 4. Hamidiye (Akıncılar) Mahallesi’ndeki yıkılan otel yapıları

2.2.1. Anafartalar Caddesi (Hamidiye
Caddesi / Hükümet Caddesi)
*Tablo Üzerindeki
içerikleri, Konaklama
fotoğraf arşivleri
ve kişisel
Yapıları
oluşturulmuştur.
1941 Egli plan raporunda tarif edilen Tica*Tablo
içerikleri,
fotoğraf Milli
arşivleri
ve kişisel
ret
Meydanı,
günümüzde
Kuvvetler
oluşturulmuştur.
Caddesi, Anafartalar Caddesi ve Yaymacı-

lar Caddesi’nin düğüm noktasında bulunan
Ali Hikmet Paşa Meydanı’dır. Belediye
görüşmelerden
faydalanılarak
yazarlarcephe
tarafından
Meydanı ise Hükümet
konağının
verdiği meydandır. Bu iki önemli meydanı
bağlaması nedeniyle
Anafartalar
görüşmelerden
faydalanılarak
yazarlarCaddetarafından
si, kentteki en önemli ticaret akslarından
biri olmuştur. Ticaret aksı olmasının yanı
sıra, kente gelenlerin kent eşrafı tarafından ağırlandığı, Cumhuriyet Dönemi han
ve otellerinin de bulunduğu bir güzergâh
durumundadır (Şekil 5).
20. yy başlarına kadar tarihi görüntüsünü
korumayı başaran Anafartalar Caddesi
üzerinde 3 adet konaklama yapısının bilgilerine ulaşılmıştır. Bu cadde üzerinde yer
alan ve varlıkları tespit edilen konaklama 28
yapılar yıkılmış, günümüze ulaşamamıştır.
Ancak caddenin kentin önemli bir ticaret 28
aksı olmasından dolayı, kaynaklardan
ulaşılan bu konaklama yapılarına ilişkin
elde edilebilen bilgiler Tablo 1’de verilmeye çalışılmış, olası konumları Şekil 4’de
belirtilmiştir.
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Şekil: 6
1932 yılında Ali Hikmet Paşa Meydanından
Anafartalar Caddesi’ne bir bakış (solda)
(Çelik ve Öncü, 2012) ve 1955-1960 yıllarına ait
Ali Hikmet Paşa Meydanından Halk Oteli’ne
bir bakış (sağda) (URL 3) -Sol tarafta
köşedeki bina, Zarbalı Hanı yerine inşa edilen
Ziraat Bankası’dır-.

Bilgisine ulaşılan otel yapılarının tamamı Ali Hikmet Paşa Meydanı’na yakın
noktalarda yer almaktadır. Yapım yılı
bilinmemekle birlikte, Anafartalar Caddesi
üzerindeki en eski otel yapısının Celal Bey
Oteli olduğu öğrenilmiştir. Yapının 1920’li
yıllarda mevcut olduğu bilgisi edinilmiştir
(Orhan Günvaran3 ile kişisel görüşme, 12.5.2018).
Cadde üzerindeki otellerin bir diğeri ise
Zarbalı Oteli (Zarbalı Hanı)’dir. Meydana
bakan köşe parselde yer alan otelin, han
özelliği göstermesi nedeniyle oldukça
büyük bir bahçesinin bulunduğu ve otel
fonksiyonunun yanı sıra gazino olarak
hizmet verdiği, bu özelliği ile dönemin
en dikkat çeken konaklama yapılarından
olduğu bilinmektedir. Yapı, 1952 yılında
yıkılmış, yerine aynı yıl Ziraat Bankası
Şube Binası inşaatı başlatılmıştır (Ahmet
Esmer4 ile kişisel görüşme, 12.05.2018). 1930’lu
yıllarda Zarbalı Oteli ile karşılıklı bulunan
Halk Oteli de günümüze ulaşamayan otel
yapılarındandır. Yapım ve yıkım yılı tam
olarak bilinmemekte, ancak 1932 yılı ve
1955-1960 yıllarına ait fotoğraflara göre o
yıllarda halen mevcudiyetini sürdürmektedir (Şekil 6).
2.2.2. Milli Kuvvetler Caddesi / İstasyon
Caddesi Üzerindeki Konaklama
Yapıları
1897 yılında meydana gelen büyük Balıkesir depremi sonrasında, mevcut yerleşiminin neredeyse yarısı harap olan tarihi kent
merkezinde bir yeniden yapılanma süreci
başlamıştır. Deprem sonrasında yıkılan
kent merkezinin omurgasını oluşturacak ve
Karasi mutasarrıfı Mehmet Ali Ayni Bey
tarafından 1908 yılında inşa edilen kentin
ilk belediye binasını istasyon binasıyla ilişkilendirecek yeni bir cadde düzenlenmesine karar verilmiştir. İnşa sürecinde pek çok
yapının kamusallaştırıldığı Milli Kuvvetler
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Caddesi (İnce Güney, 2018; Şentürk, 2019), 1913
yılında Karasi mutasarrıfı Kemal Bey’in
zamanında, İstasyon Caddesi ismiyle
açılmış ve açıldığı yıllar halk arasında Yeni
Cadde ismiyle de anılmıştır (Akpınarlı, 2009a;
İnce Güney, 2018).
1941 yılında hazırlanan Egli planında belirtildiği gibi, İstasyon Meydanı ile Ticaret
Meydanı’nı (Ali Hikmet Paşa Meydanı) birbirine
bağlayan Milli Kuvvetler (İstasyon) Caddesi,
bu dönemde önemli kentsel işlevleri barındırmaktadır (Aliağaoğlu ve Yiğit, 2013). Kentin
en önemli ticaret aksını oluşturan caddede
bu dönemde, kente tren ile gelecek misafirlerin konaklama ihtiyacını gidermek üzere
pek çok otel ve ticarethane yapısı inşa
edilmiştir (İnce Güney, 2018). Bu yönüyle,
kentin yeniden inşa sürecinin göstergesi,
tarihi kent merkezinin ana omurgası ve
1950’li yıllardan sonra gerçekleşen planlı
gelişimi ile modernleşme sürecinin sahnesi
durumundadır (Şekil 7).
Çalışma kapsamında Milli Kuvvetler
Caddesi üzerinde bulunan on beş adet otel
yapısına ilişkin bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Yapılardan günümüze 4 tanesinin
halen mevcut olduğu, diğerlerinin ise
günümüze ulaşamayarak yıkıldığı belirlenmiştir. Milli Kuvvetler Caddesi üzerinde olduğu tarihsel kaynaklar vasıtasıyla
bilinen ancak fiziksel olarak günümüze
ulaşamamış on bir önemli otel yapısı kaynaklardan araştırılmış, özgün fotoğraflarına
ve bilgilerine ulaşılmaya çalışılmıştır (Şekil
4) (Tablo 2). Yıkılan yapılara ilişkin ulaşılabilen bilgiler bir arada verilirken, halen
varlığını devam ettiren yapılara ait bilgiler
ayrı başlıklar altında verilmiştir.
Cadde üzerinde yer alan ancak günümüze
ulaşamayan otellerin ilki, 1920’li yıllarda mevcut olduğu bilinen Kaptan Oteli
(Kaptanzade Oteli)’dir. Döneminin en lüks

3 Orhan Günvaran, Balıkesir’de “Şekerci
Orhan” ismi ile bilinmekte, 1963 yılından
beri Anafartalar Caddesi üzerindeki beri
şeker ve çikolata dükkânını işletmektedir.
4 Ahmet Esmer, 1950’li yıllardan sonra
Balıkesir’e yerleşerek fotoğrafçılık yapmaya
başlamıştır. Balıkesir kentine ait fotoğraf
arşivlerinin büyük çoğunluğu kendisine
ait olup, günümüzde halen faaliyetlerini
sürdürmektedir.

Konaklama Yapılarının Tarihsel Süreçteki Gelişimi

Şekil: 7
Açıldığı yıllardan 1950’li yıllara kadar, Milli
Kuvvetler Caddesi’nin mekânsal dönüşümü
(Çelik ve Öncü, 2012).

1920 yılında Ali Hikmet Paşa Meydanı’ndan
İstasyon Meydanı yönüne bir bakış

1920 yılında İstasyon Meydanı’ndan Ali Hikmet
Paşa Meydanı’ndaki Belediye Binası yönüne bir bakış

1950’li yılların başlarında Belediye Binası
yıkıldıktan sonra Ali Hikmet Paşa Meydanı’ndaki
şadırvan yönüne bir bakış

1950’li yılların ikinci yarısında çarşı yangınından sonra
tekrar inşa edilen Yeni Çarşı yönüne bir bakış

otellerinden olduğu öğrenilen otel yapısı,
iki katlı ahşap bir yapıdır. Ali Hikmet Paşa
Meydanı’na yakınlığı ve tarihi kent merkezinin ana omurgası üzerinde bulunması
nedeniyle semt pazarlarının kurulduğu ve
dolayısıyla ticaretin oldukça yoğun olduğu
bir konumda yer aldığı bilinmektedir. Yapı,
1986 yılında yıkılarak, yerine bugünkü Akbank Şube Binası inşa edilmiştir (Ertuğrul

Gözde ve İsmail Erkahraman5 ile kişisel görüşme,
12.05.2018) (Şekil 8).

Şekil: 8
1920’li yıllarda Kaptan Oteli (URL 4).
Şekil: 9
1950 yılında (solda) ve 1968 yılında
(sağda) Çömlek Palas Oteli (Kaynak: Taner
Çömlekoğlu kişisel arşivi).

İki katlı ahşap bir yapı olduğu öğrenilen
Çömlek Palas6 Oteli, 1949 yılında inşa
edilmiş, 1956 yılına kadar doktor muayenehanesi, sonraki yıllarda ise otel olarak işletilmiştir. Yapıya 1960’lı yıllarda kat ilavesi
yapılmış ve yapı üç kata ulaşmıştır. Çömlek

Palas Oteli 1983 yılında yıkılarak, yerine
yeni Çömlek Oteli inşa edilmiştir (Taner Çömlekoğlu ile kişisel görüşme, 12.05.2018) (Şekil 9).
1930-1935 yılları arasında cadde üzerinde otel fonksiyonu ile inşa edilen İstiklal
Oteli, 1980’li yıllarda yıkılmış, yerine
apartman inşa edilmiştir. Günümüze ulaşamayan ancak 1940’lı yıllarda Salih Dörtbudak Hastanesi olarak hizmet veren ve
1955 tarihinde otel olarak faaliyete geçen
Çiçek Palas Oteli, kavisli köşe birleşimi ve
balkonları ile dikkat çekmiştir. Yapı, halen
mevcut olan Ankara Oteli’nin karşısında
ve Çinili Palas Oteli’nin bitişiğinde yer
almaktayken, 1985’li yıllarda yıkılmıştır.
1940’lı yıllarda mevcut oldukları öğrenilen
Yeni Oteli ve Konak Oteli, 1943 yılında
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Şekil: 10
1940’lı yıllarda Milli Kuvvetler Caddesi’nde
oteller (URL 5).

açılışı yapılan Ege Oteli, aynı yıl açılışı yapılan ve önündeki çay bahçesi ile daha çok
han özelliği gösteren Merkez Oteli, 1950
yılında mevcut olduğu öğrenilen ve zemin
katı Özen Lokantası olarak işletilen Özen
Palas Oteli ve 1955 yılında hizmet vermeye başlayan Yıldız Oteli de 1980’li yıllarda
yıkılmıştır. 1954 yılında açılışı yapılarak
1983 yılına kadar otel olarak kullanılan,
Balıkesir’in önemli mimarlarından Mimar
Şeref Demirel tasarımı olan Şirin Palas
Oteli, teras katındaki saçaklarda kullanılan
renkli camları ile dikkat çekmiştir. Aynı
döneme ait diğer yapılar gibi Şirin Palas
Oteli de 2016 yılında yıkılmış, günümüze
ulaşamamıştır (Ahmet Esmer ile kişisel görüşme,

12.05.2018; Taner Çömlekoğlu7 ile kişisel görüşme,
12.05.2018) (Şekil 10).

Milli Kuvvetler Caddesi / İstasyon
Caddesi Üzerindeki Günümüze
Ulaşabilen Otel Yapıları
Balıkesir Palas Oteli (Temaşa Oteli)
1870’li yıllarda ticarethane ve konut olarak
inşa edilen Balıkesir Palas, Milli Kuvvetler
Caddesi üzerinde (No:15) yer almaktadır.
14.03.1986 tarihinde banka yapısı olarak
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tescillenmiş olan yapının (“T.C. Karesi Kayma-

kamlığı”), zemin katı gazino ve lokanta, diğer

iki katı otel olarak kullanılmıştır. Kentin
ilk otel yapılarından olduğu bilinmektedir
(Ahmet Esmer ile kişisel görüşme, 12.05.2018).

Fiziksel olarak mevcudiyetini sürdürmekte
olan yapı, fonksiyon değişikliğinden ötürü
bazı müdahalelere maruz kalmış olsa da
cephe karakterini kısmen korumaktadır.
Plan bazında gerçekleşen değişikliklerin
yanı sıra zemin katta caddeye açılan üç
pencerenin, açıklık ve yükseklik oranları
korurken, onları çerçeveleyen sövenin
yenilendiği gözlenmektedir. Özgün
halinde pencerelerin üst kısmı yarım daire
şeklinde ve yarı geçirgenken, günümüzde
oran olarak özgün ancak malzeme ve biçim
olarak diğer pencerelerle aynı ve geçirgen özeliktedir (Şekil 11). Fiziksel varlığını
sürdüren ancak özgün işlevini tamamen ve
plan şemasını ise kısmen kaybeden yapının
varlığı, 20.yy yapılarının niteliğini göstermesi bağlamında oldukça önemlidir.
Ankara Oteli
Milli Kuvvetler Caddesi üzerinde (No:74)
yer alan yapının 1930’lu yıllarda demir-

5 Ertuğrul Gözde ve İsmail Erkahraman, 1946
yılından beri, halen mevcut olup ticarethane
olarak kullanılan Camlı Bedesten’in zemin
katındaki dükkân sahiplerindendir.
6 Çalışma alanında tespit edilen otel
yapılarından bazılarında “Palas”
kelimesinin varlığı dikkat çekmektedir.
Özellikle 1980’li yıllara kadar inşa edilen
oteller arasında “Palas” ismiyle anılanlar,
“lüks” olarak nitelendirilmektedir (Taner
Çömlekoğlu ile kişisel görüşme, 12.05.2018).
7 Taner Çömlekoğlu ve ailesi, 1949 yılında Milli
Kuvvetler Caddesi’nde Çömlek Palas Oteli’ni,
1983 yılında Çömlek Oteli’ni inşa ederek,
Balıkesir’de uzun yıllar otelcilik sektöründe
faaliyet göstermiştir.
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Şekil: 11
1973 yılındaki eski Balıkesir Palas Oteli
(solda) (Çelik ve Öncü, 2012) ve günümüzdeki
(2020) yeni Garanti Bankası Şube Binası
(sağda) (Kaynak: Nazlıcan Birinci kişisel
arşivi).

Şekil: 12
1949 yılında Çömlek Palas Oteli inşaatı
sırasında çekilmiş olan eski Ankara Oteli
ait fotoğraf (solda) -Yapının karşısındaki
kazı alanı, Çiçek Palas Oteli’nin inşaatına
aittir-(Kaynak: Taner Çömlekoğlu kişisel arşivi), yapının 2018 yılındaki durumu (ortada)
ve günümüzdeki (2020) durumu (sağda).

yolları memurları için misafirhane olarak
kullanılmak üzere inşa edildiği ve 1940’lı
yıllardan itibaren zemin katın cadde yönündeki bölümünün lokanta, üst katların
otel olarak kullanıldığı bilinmektedir. O
yıllarda yapının lokanta için ana cadde
üzerinden bir girişi varken, otel girişi ara
sokaktan sağlanmıştır. Yapının cephe karakteristiğinin en belirgin özelliği, bir yay
ve devamında dik açı ile tamamlanan köşe
birleşimidir. Yalın ve modernist çizgilere
sahip bir cumba yorumuyla özelleşen iç
mekânın, cadde yönünde kamusal yaşantıya dâhil edilme çabası, yapıyı caddenin
her iki yönünden algılanıp ayırt edilebilir
hale getirmektedir. Bu noktada yer alan
pencereleri ile dikkat çeken yapının diğer

cephelerinde de benzer biçimde dar, 1:2
oranına sahip, 2 parçadan oluşan, yükseltilmiş pencereler bulunmaktadır. Ayrıca ara
sokağa bakan cephesinde kullanılan geniş
ve yüksek pencereler, kat silmeleri, birinci
katın çıkma destekleri, yapının diğer cephe
özellikleri arasında yer almaktadır (Taner
Çömlekoğlu ile kişisel görüşme, 12.05.2018).
Yapı günümüzde halen var olsa da bambaşka bir görünüme ve fonksiyona sahiptir.
Cephe karakteri kısmen okunabilse de,
yapılan tadilatlarla özgün kimliğini büyük
ölçüde yitirmiştir. Yapıdaki ilk tadilatlar,
köşe pencerelerinin kapatılması ve çatı
parapetindeki desenlerin sökülmesiyle
başlamıştır. Ara sokağa bakan cephedeki
pencerelerin parapetleri yıkılarak pencere
karakteri değiştirilmiş, kat silmeleri yok
edilmiştir. 2003 yılında ilk kez devredilmesiyle, hem otel hem de zemin kattaki
lokanta fonksiyonunu yitirmiştir. 2005
yılında ise ticarethaneye dönüşmüştür (Balıkesir Karesi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile kişisel görüşme, 3.12.2020).

Zemin kat,
satış alanı ve satış bürosu, üst katlar depo
alanları olarak kullanılmıştır. 2000’li yıllar
sonrasında çatıya bir ek yapılmış, teras
kullanımı başlamıştır. 2018 yılında Vakıf
Katılım Bankası’na devredilmesiyle, tekrar
bir tadilat geçirmiştir (Şekil 10 ve 12).
İçel Palas Oteli
Milli Kuvvetler Caddesi üzerinde (No:14
ve No:31C) bulunan İçel Apartmanları,
günümüzde Kırmızı Köşk ismi ile bilinen
yapı ve onun bitişiğindeki cephesi sarı
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renkli yapıdır. İlk yıllarında konut olarak
kullanılan yapılar, daha sonra otel hizmeti
vermeye başlamış, 1980’li yıllardan sonra
ticarethaneye dönüşmüştür (Taner Çömlekoğlu
ile kişisel görüşme, 12.05.2018) (Şekil 13).
Kırmızı köşk adı ile anılan yapının inşa
tarihi tam olarak bilinememekle birlikte,
1950’li yıllarda mevcut olduğu fotoğraf
arşivleri ile belirlenmiştir. Girişi Tahtaavdan Sokak’tan sağlanan yapı, geniş
saçaklara ve üç çıkmaya sahiptir. Çıkmalardan ikisi aynı karakterde ve yarı
altıgen planlı olmak üzere Milli Kuvvetler
Caddesi ile Tahtaavdan Sokağa bakan
cephelerde bulunmaktadır. Diğer çıkma
ise cadde ile sokağın kesişiminde -yapının
köşe noktasında- tek kenarından yapıya
eklemlenmiş dörtgen bir plana sahiptir.
Çıkmalar, üç katlı olan yapının iki katında
tekrar etmekte, cephe üzerindeki düşey
süreklilik sayesinde belirgin birer kitle halini almaktadırlar. Aralarında kalan duvar
yüzeylerinde ise balkonlar bulunmaktadır.
Yapıda çok sayıda pencere kullanılmıştır.
Bu pencerelerin ortak özellikleri, düşeyde
iki parçadan oluşacak şekilde yükseltilmiş
ve üstteki pencere parçasının önünde ikinci
bir ızgaranın tasarlanmış olmasıdır. İki
katta aynı pencerelerin tekrarı ile düşey süreklilik sağlansa da kattaki tüm pencereler
genişlik ve kanat sayısı olarak farklılık arz
etmektedir. Ayrıca giriş kapısı ile girişin
solundaki dükkân kapısının üst kısmındaki
sekizgen pencereler de cumba formlarına
atıfta bulunmaktadır. Halen mevcut olan
ancak otel fonksiyonunu yitirerek ticarethaneye (atölye ve satış alanı) dönüştürülen
yapı, mimarisi ile yakın çevresindeki
birçok yapıdan ayrışmaktadır.
Kırmızı Köşk’ün bitişiğindeki yapı ise,
1940’lı yıllarda inşa edilmiş ahşap bir

yapıdır. Özgün halinde, zemin katındaki
İçel Palas Oteli yazıhanesi yol kotundan
iki metre yüksektedir. Yapı 1990’lı yıllarda
yıkılmış, aynı mimari karakterde ancak
betonarme olarak yeniden inşa edilmiştir
(Taner Çömlekoğlu ile kişisel görüşme, 12.05.2018).
Güncel halinde, zemin kattaki dükkân
girişleri yol ile aynı seviyededir (Şekil 14).

Şekil: 13
1950’li yıllarda Milli Kuvvetler Caddesi’nde
çekilmiş olan fotoğrafta eski İçel Palas Oteli
görülebilmektedir (Çağ, 1978).

Çinili Palas Oteli
Milli Kuvvetler Caddesi üzerinde Çiçek
Palas Oteli’nin bitişiğinde bulunan yapının
1940’lı yıllarda mevcut olduğunu fotoğraf
arşivleri belgelese de, inşa edildiği tarih
tam olarak bilinememektedir. Özgün
kullanımı konut olan yapıya ait konum
bilgisi Ahmet Esmer’den öğrenilmiş (Ahmet
Esmer ile kişisel görüşme, 12.05.2018) ve yapının
1940’lı yıllardaki özgün halinin kısmen
görülebildiği bir görseline ulaşılabilmiştir.
1950’li yıllardan 1970’li yıllara kadar otel
olarak işletildiği tahmin edilmektedir (Taner
Çömlekoğlu ile kişisel görüşme, 12.05.2018).
Şekil: 14
1990 yılına kadar İçel Palas Oteli olarak
kullanılmış olan İçel Apartmanları’nın günümüzdeki (2020) durumu (Kaynak: Nazlıcan
Birinci kişisel arşivi).
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Şekil: 15
1940’lı yıllarda Milli Kuvvetler Caddesi’nde
çekilmiş olan soldaki fotoğrafta eski Çinili
Palas Oteli’nin bir kısmı görülebilmektedir
(Çelik ve Öncü, 2012). Sağda ise yapının
günümüzdeki (2020) durumu verilmektedir
(Kaynak: Nazlıcan Birinci kişisel arşivi).

Şekil: 16
Çinili Palas Oteli’nin günümüzdeki (2020)
durumu ve özgün detayları (Kaynak:
Nazlıcan Birinci kişisel arşivi).

8 Uzun yıllardır Çinili Palas Oteli’nin olduğu
binayı ticarethane olarak işleten Sinan
Altan ile yapılan sözlü görüşmede, Altan
ailesinin Cumhuriyet’in ilanı sonrası bir
dönem Balıkesir kent merkezinde otel
işletmeciliği yaptığı bilgisi edinilmiştir.
9 Osmanlı kent planında cami, bedesten ve
imaret başlıca unsurlardır. Kent merkezini
bedesten oluşturmaktadır. Bu merkezden
diğer odak noktalarına doğru bir görülen
yayılmanın eksenini ise bedestenden
başlayan ve “Uzun Çarşı” denilen geniş
cadde oluşturur. Uzun çarşıya açılan
sokaklarda farklı iş kollarından esnaf
grupları yer alır (Ergenç, 1996).

Yapının günümüzdeki işletmecisi Sinan
Altan8’dan edinilen bilgiye ve yapıda gerçekleştirilen gözlemlere göre, kentin teknolojik belleğinde önemli bir detay olan ilk
asansör kullanımı Balıkesir’de bu yapıda
bulunmaktadır. Özgün halinde, cephenin
Çiçek Palas Oteli tarafından yapıya giriş
sağlanmakta ve tek kollu bir merdivenle
1.kata çıkılabilmektedir. Merdiven burada
kesilmekte, bir üst kata yalnızca asansör
ile ulaşılabilmektedir (Sinan Altan ile kişisel
görüşme, 3.12.2020). Üç katlı ve bitişik nizamda inşa edilmiş olan yapının kırıklı cephe
hattı yapıyı bulunduğu yapı bloğu sırasında
belirgin hale getiren temel özelliklerdendir.
Kat silmeleri belirgin, çatı katının parapet
duvarlarındaki oymalar dikkat çekicidir.
Cephenin tamamı mavi-yeşil mozaik
taşlarla bezenmiştir. Çinili Palas ismini
buradan almaktadır (Şekil 9). 1969-1970 yıllarında yapının balkon ve pencere parapetlerinde kullanılan taşlar sökülmüş, oymalar
sıva ile kapatılmıştır. Cephe karakterinin
en belirgin unsurlarından olan kat silmeleri
kaldırılmış, kırıklı cephenin bir yüzündeki
dar ve yüksek olan iki pencere birleştirilerek geniş ve tek bir pencere açılmış, diğer

yüzündeki pencere boşlukları parapetlerin
kırılmasıyla döşemeye kadar uzatılmış,
çatı parapetleri yıkılarak tamamı şeffaf
yüzeyden oluşan bir teras katı oluşturulmuştur (Şekil 15). Yapının yalnızca kırıklı
cephe formu ve balkonların iç yüzeylerinde
kalan mozaik taşlar korunabilmiştir (Şekil
16). Mimari açıdan birçok değişime maruz
kalan yapı halen mevcut olsa da diğer otel
yapılarında olduğu gibi, zaman içerisinde
otel fonksiyonunu yitirmiştir. 1975 yılında
Aytekin Altan’a ait doktor muayenehanesine dönüştürülmüş (Taner Çömlekoğlu ile kişisel
görüşme, 12.05.2018). 1980’li yıllardan sonra
Altan ailesi tarafından ticarethane olarak
işletilmeye devam edilmiştir.
2.2.3. Yaymacılar Caddesi (Keresteciler
Arastası) Üzerindeki Konaklama
Yapıları
Yaymacılar Caddesi, Osmanlı kentsel
dokusunun önemli bir parçası olan “Uzun
Çarşı9” örneklerinden biri olması nedeniyle (Aliağaoğlu ve Uzun, 2011), ticari hayatın
daima canlı olduğu ve aynı zamanda tarihi
dokunun da korunduğu bir aks olarak hizmet vermektedir. Açıldığı tarih tam olarak
bilinememekle birlikte, eski isminin KeresSayı 33, Temmuz 2021
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teciler Arastası olduğu bilgisi edinilmiştir.
Milli Kuvvetler Caddesi açılmadan önce
istasyona iki yoldan gidildiği ve bunlardan
birisinin de Keresteciler Arastası olduğu
(Akpınarlı, 2009a), 1950’li yıllara kadar cadde
üzerinde çok sayıda keresteci dükkânının ve diğer esnaf gruplarının bulunduğu
bilinmektedir.
Hisariçi Mahallesi sınırları içinde bulunan
cadde, Milli Kuvvetler Caddesi paralelinde
bulunmakta, Ali Hikmet Paşa Meydanı ve
İbrahim Bey Camii ile başlayıp, dolaylı
yoldan İstasyon Meydanı ile sonlanmaktadır. Günümüzde cadde üzerindeki Alaca
Mescit Camii’ne kadar devam eden kısmı
Cumhuriyet Caddesi, İbrahim Bey Camii
ve Alaca Mescit Camii arasındaki kısım ise
Yaymacılar Caddesi olarak bilinmektedir.
Bir cami ile başlayıp başka bir cami ile
sonlanması, ticaretin merkezinden istasyon
meydanına doğru yönlenmesi ve üzerindeki karşılıklı çok sayıda ticarethanenin halen
hizmet vermeye devam etmesi, Yaymacılar
Caddesi’ni özel kılmaktadır. Bu açıdan,
cadde üzerinde birçok konaklama yapısının inşa edilmesi ve otel işletmeciliğinin
de caddenin faaliyetleri arasına girmesi
kaçınılmaz olmuştur (Şekil 17).
Kentin günümüze ulaşmış en eski han
yapısı, İstasyon Meydanı’nın uzantısında,
iki önemli ticaret aksı durumundaki Milli
Kuvvetler ve Yaymacılar Caddelerini bağlayan İpek Sokak’ta bulunmaktadır (Çelik ve
Öncü, 2012). 20.yy’da Yaymacılar Caddesi
üzerinde inşa edildiği öğrenilen 6 adet otel

yapısından yalnızca Zümrüt Palas Oteli
varlığını sürdürmektedir. Diğer beş otel yapısının da 1985’li yıllarda yıkıldığı bilgisine
ulaşılmıştır. Kent tarihinde önemli bir yere
sahip olan 1885 yapımı Camlı Bedesten’in
karşı çaprazındaki Şeyh Karamani Mehmet
Efendi Çeşmesi’nden itibaren sırasıyla,
1943’lü yıllarda mevcut oldukları öğrenilen
Cihan Oteli, Tokatlı Hanı (İplikçiler Oteli),
Dursunbey Oteli ve Akhisar Palas Oteli
bulunmaktadır (Ertuğrul Gözde ve İsmail Erkahraman ile kişisel görüşme, 12.05.2018). 1950’li yıllarda ahşap bir yapı olduğu ancak 1970 yılında yıkılıp betonarme olarak yeniden inşa
edildiği bilinen ve Alaca Mescit Camii’nin
devamında bulunan Çanakkale Oteli ise
caddenin gözde otellerinden biri olmuştur.
Ancak 1985 yılında tekrar yıkılarak yerine
bugünkü Yeni Akdemir Oteli inşa edilmiştir
(Taner Çömlekoğlu ile kişisel görüşme, 12.05.2018)
(Şekil 4) (Tablo 3).

Yaymacılar Caddesi (Keresteciler
Arastası) Üzerindeki Günümüze
Ulaşabilen Otel Yapıları
Camlı Bedesten
Tarihi kent merkezinin ilk otel yapısı olarak
kabul edilen (Çelik ve Öncü, 2012) ve “Camlı
Bedesten” adı ile bilinen han yapısı, 1885
yılında Melkon Gazaryan Efendi isminde bir Ermeni tarafından yaptırılmıştır.
20.yy’ın ilk yıllarında Camlı Bedesten yapısı için Karası Gazetesi’nde yer alan bir ilanda otel olarak yapılan kâgir yapının hizmete
girdiği, üst katında gece ve gündüz misafir
kabulüne uygun odaların düzenlendiği,
Şekil: 17
Günümüzde (2020) Yaymacılar Caddesi’ne
Ali Hikmet Paşa Meydanı yönünden bir bakış
(Kaynak: Nazlıcan Birinci kişisel arşivi).
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uygun bir fiyatla konaklamanın sağlanabileceği ve ayrıca süreç içerisinde talip çıkarsa
yapının işletmesinin de devredilebileceği
belirtilmiştir (Akpınarlı, 2009b) (Şekil 4).
Günümüzde ticarethane olarak kullanılan
yapı, 19.yy’ın son yıllarında inşa edilmiş,
1912-1913 yıllarında Balıkesir’de ilk banyo
(ortak banyo) ve sıcak su kullanımı olan otel
olarak hizmet vermeye başlamış ve 1930’lu
yıllara kadar da otel fonksiyonunu sürdürmüştür. Otel olarak işletildiği yıllarda iki
katlı kâgir bedestenin üst katında misafir
odaları, zemin katında her birinin içinde bir
su sarnıcı bulunan ve ortak bir koridora açılan dükkânlar (manifaturacı, terzi, çeyiz sandıkçısı,
sarraf vb.) bulunmaktadır. Bir “L” ve onu tamamlayan “I” formundaki iki bloktan meydana gelen yapının, Yaymacılar Caddesi ve
İpek Sokak yönünden olmak üzere iki adet
girişi bulunmakta, han (otel) olarak kullanıldığı süre zarfı boyunca bu iki girişte sürgülü
demir kapılar olduğu bilinmektedir. Üst
kattaki misafir odaları ortak koridora bakan
bir balkon üzerinde sıralanmıştır ve bloklar
arasındaki alan teras katında galeri boşluğu
olarak bırakılmıştır. Galeri boşluğunun üzeri

birinci kat tavan döşemesi hizasında sarı ve
kırmızı renkte buzlu cam ile kapatılmıştır.
Camlı Bedesten ismini buradan almaktadır.
Yapının teras katı ise gazino olarak kullanılmakta, iki blok arasındaki geçiş köprü
ile sağlanmaktadır. 1930’lu yıllardan sonra
üst katındaki odaların kullanıma kapatıldığı
ve yapının tamamen ticarethaneye dönüştürüldüğü öğrenilmiştir. Birinci katta bulunan
odalardan yalnızca ikisi, dükkâna dönüştürülmüş, diğerleri kullanıma kapatılmıştır.
2000’li yılların başında, birinci kattan teras
katına ulaşım için kullanılan merdiven ve
teraslar arasındaki geçişi sağlayan köprü ve
yapıya ismini veren cam çatı kullanılamaz
hale gelmiş ve kırılmıştır. 2017 yılında birinci kattaki galeri boşluğu, zemin kat tavan
döşemesi hizasında yarı geçirgen bir örtü
ile yeniden kapatılmıştır (Ertuğrul Gözde ve
İsmail Erkahraman ile kişisel görüşme, 12.05.2018).
Yapının özgün durumuna ilişkin herhangi
bir görsele ulaşılamamakla birlikte, kullanıcıların verdikleri bilgiler ve yapının zemin
katında, dükkânlarda ve cephelerindeki
düzenlemelere bakıldığında, yapıda birçok
değişiklik yapılmış olduğu görülmektedir
(Şekil 18).

Şekil: 18
Camlı Bedesten’in günümüzdeki (2020)
durumu (Kaynak: Nazlıcan Birinci kişisel
arşivi).

Sayı 33, Temmuz 2021

101

Nazlıcan Birinci, Hikmet Eldek Güner

Zümrüt Palas Oteli
Yaymacılar Caddesi üzerinde, Balıkesir İş
Merkezi (Eski Tokatlı Hanı) karşısında bulunan kâgir yapı, tüccar Ahmet Çömezoğlu
tarafından 13 Şubat 1949 yılında inşa
edilmiştir. 50 yatak kapasiteli bir otel olarak
inşa edilen dört katlı yapının zemin katının
keresteci dükkânı olarak hizmet verdiği tahmin edilmektedir. Yaymacılar Caddesi’nin
en lüks oteli olduğu söylenen Zümrüt Palas
Oteli’nin (Ertuğrul Gözde ve İsmail Erkahraman ile
kişisel görüşme, 12.05.2018) özgün hali incelendiğinde, birinci katta cumba benzeri bir çıkma yapıldığı, ikinci ve üçüncü katlarda ise
terasların bırakıldığı ve üzerlerinin uzatılan
gölgelikler vasıtasıyla örtülerek hafif bir
cephe tasarımının gerçekleştirildiği görülmektedir. Günümüzde tamamı ticarethane
olarak kullanılan yapı halen mevcudiyetini
sürdürse de özgünlüğünü bütünüyle yitirmiş, yalnızca taşıyıcı sisteminin korunabilmiştir. Yapı, Yaymacılar Caddesi üzerinde
20.yy’a ait otel yapılarının halen mevcut
olan tek örneğidir (Şekil 19).
2.2.4. Hamidiye Mahallesi (Akıncılar
Mahallesi) Otel Yapıları
Tarihi kent merkezindeki ticaret akslarının
yanı sıra, İstasyon Meydanı çaprazında,
bugünkü Toplu Taşıma Merkezi (TTM) ve
yakın çevresini kapsayan eski Hamidiye
Mahallesi (Akıncılar Mahallesi) sınırları içinde
20.yy’da inşa edilmiş çok sayıda konaklama yapı örneği bulunmaktadır. Zanaat
işletmelerine ait Küçük Sanayi Sitesi’nin
ve nitelikli fabrika yapılarının bulunduğu
bölge, 1950’li yıllarda garaj olarak kullanılmaya başlamış ve İstasyon Meydanı’nda
kente gelen misafirleri karşılaması sebebiyle hızla artan bir kullanım yoğunluğu
göstermiştir. Egli’nin imar planı sonrasında
Akıncılar Mahallesi’nde otel yapıları inşa
edilmeye başlamış, 1960-1970 yılları
arasında garaj kullanımı ile birlikte otel
sayılarında ciddi bir artış görülmüştür.
Arşiv ve sözlü tarih araştırması sonucunda
alanda inşa edildiği bilgisine ulaşılan altı
otel yapısından üçünün yıkıldığı, diğerlerinin ise günümüzde halen mevcut olduğu
öğrenilmiştir (Şekil 4) (Tablo 4).
Kervansaray Oteli, 1955 yılında açılan
mimari proje yarışması ile elde edilmiş,
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yapımının tamamlandığı 1960’lı yıllardan
sonra kent merkezinin simge yapılarından
biri olmuştur. Mimarları Muhteşem Giray
ve Affan Kırımlı olan yapı (İnce Güney, 2006),
döneminin en lüks oteli olarak tabir edilmektedir (Taner Çömlekoğlu ile kişisel görüşme,
12.05.2018). İstasyon Meydanı’nın köşesinde, Eski Stadyum Sahasının yanında
bulunmakta ve yay şeklindeki formu ile
meydanı tamamlamaktadır (Şekil 20). Kente
gelen misafirleri İstasyondan çıktıktan sonra karşılayan ilk konaklama yapısı olması
nedeniyle özel bir öneme sahiptir. Kente
gelen konukları ağırlamanın yanı sıra,
Cumhuriyet Meydanı’nda, 1980’ler sonuna
kadar yapılan milli bayram kutlamaları gibi

Şekil: 19
1950’li yıllarda Zümrüt Palas Oteli’ne ait
fotoğraf (solda) (URL 6) ve yapının günümüzdeki (2020) durumu (sağda) (Kaynak:
Nazlıcan Birinci kişisel arşivi).
Şekil: 20
1960’lı yıllarda Kervansaray Oteli (Kaynak:
Ahmet Esmer kişisel arşivi).
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Şekil: 21
1970’li yıllarda (solda) ve 1965 yılında
(sağda) Otel Büyük Çömlek (Kaynak: Taner
Çömlekoğlu kişisel arşivi).

yapı içinde ve yapı çevresinde gerçekleştirilen çok çeşitli kültürel ve sosyal aktiviteye kucak açmış, kent hafızasındaki önemli
bir yer etmiştir (İnce Güney, 2006). Yapı, 2005
yılında yıkılmış, yerine Toplu Taşıma Merkezi ve restoranlar inşa edilmiştir.
Otel Büyük Çömlek, 1965 yılında Mehmet ve Taner Çömlekoğlu tarafından otel
olarak inşa edilmiş, inşa edildiği dönemde
her odanın özel banyosu olması özelliği ile
kent merkezinin önemli otel yapılarından
olmuştur. Yapı, 1990’ların sonunda yıkılmış
ve yerine banka binası inşa edilmiştir (Taner
Çömlekoğlu ile kişisel görüşme, 12.05.2018) (Şekil 21).
Akıncılar Mahallesi sınırları içinde Otel
Büyük Çömlek’in karşı çaprazında yer
alan Ege Oteli’nin ise yapım ve yıkım
tarihi tam olarak bilinememekle birlikte

(Taner Çömlekoğlu ile kişisel görüşme, 12.05.2018),

özgün haline dair herhangi bir fotoğrafa
da ulaşılamamıştır. Adalet Oteli, Şandoğan
Oteli ve Hotel İnanöz, Akıncılar Mahallesi
bölgesinde halen fiziksel olarak mevcut
olan 20.yy otel yapılarındandır.
Hamidiye Mahallesi (Akıncılar
Mahallesi)’ndeki Günümüze
Ulaşabilen Otel Yapıları
Adalet Oteli
Eski Hamidiye Cami’nin karşı köşesinde yer alan dört katlı otel yapısının inşa

edildiği tarih tam olarak bilinememektedir. İnşa edildiği yıllarda lokanta olarak
hizmet veren yapı, özgün haline yakın bir
durumdadır. Özgün halinde dört katlı olan
yapının en üst katında genişçe bir terası
bulunmaktadır. Yapı biçimsel olarak büyük
oranda korunmuş, 1970’li yıllarda cephe
yüzeyi sıva ile kapatılmış (Taner Çömlekoğlu ile kişisel görüşme, 12.05.2018). Zemin katı
bugün kıraathane olarak kullanılmakta,
yapının üst katları ise halen otel fonksiyonunu sürdürmektedir (Şekil 22).
Şandoğan Oteli
Şekil 21’de Adalet Oteli’nin karşısında görülen yeşil alan Eğinlioğlu Un Fabrikası’nın
bahçesidir. 1950’li yıllardan sonra yeşil
alanın cadde yönündeki kenarı boyunca bir
dizi yapı inşa edilmiştir. Şandoğan Oteli
o dönem inşa edilen yapılardan biridir ve
fotoğrafta henüz inşa edilmediği görülmektedir. Otel, dört katlı, oldukça küçük ve dar
cepheli bir yapıdır. En üst katta cephenin
geriye çekilmesiyle kapalı alanın küçültüldüğü, böylelikle yapıya genişçe bir teras
alanının kazandırıldığı görülmektedir. Diğer
iki kat için ön cephede birer balkon tasarlanmış, ilerleyen yıllarda zemin kat, asma
katlı bir dükkâna dönüştürülmüştür. 1965
yılında Otel Büyük Çömlek, Şandoğan
Oteli’nin hemen karşısına inşa edilmiştir
(Taner Çömlekoğlu ile kişisel görüşme, 12.05.2018)

Şekil: 22
1940’lı yıllarda Akıncılar Mahallesi’nden
çekilen fotoğrafın (solda) (URL 7) sol alt
köşesinde Adalet Oteli ve arkasında Küçük
Sanayi Sitesi, sağda ise yapının günümüzdeki
(2020) durumu görülebilmektedir (Kaynak:
Nazlıcan Birinci kişisel arşivi).
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(Şekil 23). Yapı fiziksel olarak çeşitli müdahalelerle büyük ölçüde özgünlüğünü yitirse
de halen mevcut olup, günümüzde otel
fonksiyonunu sürdürememektedir.

Otel İnanöz
1965’li yıllarda Toplu Taşıma Merkezi’nin
köşesinden geçen Şehit Pamir Caddesi
üzerinde ve günümüzde Salih Tozan Kültür
Merkezi olarak kullanılan eski Elektrik Fabrikası’nın karşısında, Şandoğan
Oteli’nin üç blok ötesinde inşa edilmiştir.
Otelin zemin katı, inşa edildiği ilk yıllarda
eğlence mekânı, daha sonraki yıllarda ise
mescit olarak kullanılmış, 1983 yılında ise
yapı yıkılmadan büyük bir tadilat geçirmiştir (Taner Çömlekoğlu ile kişisel görüşme,
12.05.2018). Tek bir dikdörtgen formundaki
yapı, günümüzde halen otel fonksiyonunu
sürdürmektedir (Şekil 24).
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3. Sonuç ve Değerlendirme
Çalışma kapsamında önemli bir ticaret
aksı (İzmir-Bursa) üzerinde bulunan Balıkesir
kenti özelinde 19.yy’a ve 20.yy’a ait kent
merkezinde konumlanmış/konumlanan
konaklama yapıları üzerine bir görsel ve
yazınsal belgeleme araştırması yürütülmeye çalışılmıştır. Öncelikle tarihi kent
merkezinin en önemli ticaret akslarını oluşturan bölgeler belirlenmiş, ardından ticari
hareketliliğe paralel olarak bu bölgelerde
19.yy ve 20.yy’da inşa edilmiş konaklama
yapıları, arşiv ve sözlü tarih araştırması ile
tespit edilmiştir.
Açıldığı yıllardan beri hareketliliklerini ve
kısmen de olsa özgün dokusunu yitirmemiş
olan ve bu nedenle de çalışma alanı olarak
belirlenen Milli Kuvvetler Caddesi, Anafartalar Caddesi ve Yaymacılar Caddesi ile
İstasyon bölgesindeki Akıncılar Mahallesi,
19.yy ve 20.yy konaklama yapılarının seçkin örneklerini barındıran ticaret aksları/
bölgeleri olma özelliği göstermektedir.
Söz konusu alanlarda inşa edildiği bilinen
ancak özellikle 1980 dönemi sonrası tarihi
kent merkezinde yaşanan büyük yıkımda
yıkılan ve yıkımdan kurtularak günümüze
ulaşabilen nitelikli konaklama yapılarının
belirlendiği bu çalışmanın temel amaçlarından biri, birçoğu yıkılarak yok olmuş
yapıların kent hafızasındaki sürekliliğini
sağlamaktır.
Arşiv ve sözlü tarih araştırmasından elde
edilen veriler doğrultusunda 31 konaklama
yapısının bilgisine ulaşılmıştır. Bu yapılardan 22 tanesi günümüze ulaşamamış,
fiziksel olarak kent hafızasından silinmiştir.
Kalan dokuz yapı için fotoğraflar ile belgeleme çalışması yapılarak görsel kayıt elde
edilmiştir. Halen mevcut olan otel yapıları,
öncelikle konumlandıkları bağlamla ilişkili
olarak tanıtılmış, ardından yapım tekniği,
inşa edildikleri ya da otel olarak işletildikleri yıllar, edinilen bilgiler doğrultusunda
belirlenen ya da tahmin edilen konumları,
özgün ve günümüzdeki durumlarına ilişkin
cephe tasarımları ve mimari karakterleri
üzerinden yorumlanarak fotoğraflarla
belgelenmiştir.
Yapılar çoğunlukla üç ya da dört katlı olup,
zemin katları ticari işlev olarak kullanıl-

Şekil: 23
Şandoğan Oteli günümüzdeki (2020) durumu
(Kaynak: Nazlıcan Birinci kişisel arşivi).

Şekil: 24
Otel İnanöz günümüzdeki (2020) durumu
(Kaynak: Nazlıcan Birinci kişisel arşivi).
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maktadır. Yapılarda 1940’lı yıllara kadar
ahşap taşıyıcı sistem kullanımı yaygınken, 1950’li yıllardan sonra kâgir yapılar
görülmeye başlamıştır. 1980 yılından sonra
ise Balıkesir tarihi kent merkezinde çok
sayıda yıkım gerçekleştirilmiş, az katlı
yapıların yerini yedi kata kadar yükselen
yapılar almış, tarihi kent merkezine ciddi
ölçüde zarar vermiştir. 20.yy yapılarının
korunmasına yönelik henüz herhangi bir
girişimin yapılmadığı bu dönemde, tarihe
tanıklık eden birçok yapı yıkılarak yerini yeni yapılara bırakmıştır. Günümüze
ulaşamayan konaklama yapısı örnekleri,
yapım/yıkım yılı, konum bilgisi, sahibi/
işletmecisi/mimarı ve mevcut durumu üst
başlıkları ile bir araya getirilmiş ve tablolar
halinde sunulmuştur (Tablo 1; Tablo 2; Tablo 3;
Tablo 4).

tekil koruma yaklaşımı, bütüncül koruma
anlayışı ile uyuşmamakta, kentlerin bellekleri ve tarihleri ciddi hasar almaktadır. Bu
bağlamda kentsel korumanın sağlanabilmesi için bütüncül bir yaklaşım geliştirmek
oldukça önemlidir. Balıkesir tarihi kent
merkezindeki nitelikli konaklama yapılarının birçoğunun günümüze ulaşamadığı
belirlenmiş olsa da halen mevcut yapıların
özgün değerleri ile korunarak gelecek
nesillere aktarılması ve kent hafızasının
sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir

•

Balıkesir konaklama yapılarının tarihsel
süreci, kent üzerindeki yansımaları örnekler üzerinden incelenmiştir. Bu bağlamda
konaklama yapılarının önemli bir mimarlık
mirası olduğu muhakkaktır. Yapıldıkları
dönem, inşa edilme biçimleri, yeni yüzyıla
ait bir işleve sahip olmaları gibi birçok
değer korunmaları ve gelecek nesillere aktarılmaları için yeterlidir. Ancak inşa edildikleri alanların parsel değerinin yüksek
olması, imar planında yaşanan değişimler,
yeni konaklama yapılarımın sunduğu
konfor koşulları dönüşümü kaçınılmaz
kılmıştır. Günümüzde, kalan konaklama
yapıları ve kent merkezinde bulunan geleneksel doku sınırlı bir alanda özgünlüğünü
sürdürmeye devam etmektedir.
Bu çalışma ile, 19.yy ve 20.yy konaklama
yapılarının mimarisinin tarihsel gelişim
sürecinin belgelenmesi ve Balıkesir kenti
yerel mimarlık mirasının ortaya çıkarılmasına katkı sağlamaya gayret edilmiştir. Çalışma aracılığıyla halen ayakta kalan otel
yapılarının korunmaya, gerekli ise güçlendirilmeye ve gelecek nesillere aktarılmaya
değer, seçkin örnekler oldukları gerçeği
yadsınamaz. Gerçekleştirilecek her bir
müdahale, Balıkesir kentinin sahip olduğu
değerleri görünür kılacaktır. Yakın geçmişte kaybedilen 20.yy yapılarının (Kervansaray
Oteli gibi) aksine ayakta kalanlar korunmalıdır. Sadece tek yapı ölçeğinde uygulanan
Sayı 33, Temmuz 2021
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Abstract
The positioning of high structures creates
important effects on the city silhouette; even
sometimes it is created by them. This
silhouette could be in close relationship with
the historical regions as well as developing
outside the city. It was observed that tall
buildings developed in two different ways in
London and Paris. This study aims to
examine the urban texture of tall building
areas in two cities in terms of architectural
and urban design aspects. The historical
development of London and Paris, and the
role of tall buildings in this process were
compared. High buildings in London
developed alongside with the historical
texture, while in Paris they located in an
especially reserved area outside the city.
These different situations have developed
with the city dwellers’ lifestyles, as well as
created spatially different effects on them. In
this context, the relationship of tall buildings
with urban fabric is examined, and an
example of a high building selected from
each city is discussed. These examples are
The Leadenhall from London and Tour First
from Paris. It was concluded that the
locations of the high buildings have an
important role in the urban texture, and it
also depends on politics to make decisions.
Keywords: Urban planning, architecture,
high structure, high rise building, tall
building, design.
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Genişletilmiş Öz
Yüksek yapıların konumlanmaları, şehir siluetinde önemli etkiler yaratmakta; kimi zaman da bir şehrin karakteristik silueti
yüksek binalar tarafından yaratılmaktadır. Bu siluet, şehrin tarihi yapısı ile yakın ilişki içinde olabildiği gibi şehir dışında
da gelişebilmektedir. Londra ve Paris şehirlerinde yüksek yapıların bu iki farklı şekilde geliştiği gözlemlenmiştir. Bu
bağlamda iki şehrin yüksek yapılarının kültürel, ekonomik ve politik olarak geliştiği çevrelerin, yapısal ve mekânsal
açılardan incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Londra ve Paris şehirlerinin tarihi gelişimi ve yüksek yapıların bu gelişim
içindeki konumları karşılaştırılmıştır. Londra’daki yüksek yapılar tarihi dokuyla iç içe ilerlerlerken, Paris’te şehrin dışında
özellikle ayrılmış bir bölgeye yerleşmişlerdir. Bu iki farklı durum, şehir sakinlerinin yaşam tarzlarıyla birlikte gelişmiş,
bunun yanında onların üzerinde mekânsal açıdan farklı etkiler oluşturmuştur. Bu çalışma, Londra ve Paris kent dokusundaki
yüksek yapıların konumlarını incelemek ve seçilen yüksek yapıların konumlarını ve özelliklerini karşılaştırmak amacıyla
yapılmıştır. Bu bağlamda, yüksek yapıların şehir dokusuyla ilişkisinin incelendiği araştırma kapsamında, iki şehirden
konumları, çevreleri ve mimarileri göz önünde bulundurularak seçilmiş birer yüksek yapı örneği ele alınmıştır. Bunlar;
Londra’da bulunan Leadenhall ve Paris’te bulunan Tour First yapılarıdır. Örnek yapılar ayrıca fonksiyonları, yükseklikleri
ve konumları değerlendirilerek seçilmiştir. İki yapı da ofis işlevinde olmakla birlikte, yükseklikleri birbirine yakındır ve
yüksek yapıların yoğunlukta olduğu bölgelerde konumlanmışlardır. Leadenhall binası, tarihi bölgelere yakın konumu ve
çevresine karşı sergilediği mimari yaklaşımı sebebiyle bu çalışma için seçilmiştir. Ayrıca bina, Londra’nın silüetine katkıda
bulunan ikonik bir değere sahiptir. Tour First ise Paris’teki yüksek yapılar arasından başarılı bir renovasyon örneği
olduğundan dolayı seçilmiştir. Buna ek olarak, bina nehirden görülebilmekte, bu da binayı çevredeki yapılardan farklı ve
özgün kılmaktadır. Bu bağlamda çalışma, nitel, teorik ve araştırmacı yaklaşımla yürütülmüştür. Çalışmanın yöntemi şu
şekildedir: Öncelikle her iki şehrin kentsel stratejileri, şehirlerin en yüksek binaları ile birlikte; bölge, ulaşım, biçim ve
tasarım olmak üzere dört açıdan inceleniştir. Sonrasında iki şehrin yüksek binalarının konumları ekonomik, kültürel ve
politik sebepler göz önünde bulundurularak karşılaştırılmıştır. Son olarak, seçilen yüksek binalar ayrı ayrı incelenmiş ve şu
yönler dikkate alınarak birbirleriyle karşılaştırılmıştır: Konum, semt, ulaşım, yükseklik sınırı, çevre, tarihi çevre, simgesel
değer ve ikonik değer. Çalışma sonucunda, iki şehrin birbirinden farklı stratejileri, yüksek binaların konumlarının kentsel
dokuda önemli bir role sahip olduğunu ve aynı zamanda şehrin ikonik için alınan kararların politik seçimlere bağlı
olduğunu göstermiştir. Londra’nın stratejisi, mimari çekiciliğe ve dünya çapında uyumlu ve ılımlı bir lider şehir olmaya
odaklanmıştır. Öte yandan Paris, yüksek yapıların şehir merkezinden uzağa yerleştirilmesine öncelik veren bir strateji
geliştirmiştir. Her iki strateji de görüş farklılıklarına neden olmuştur. Londra’nın stratejisi çekici ve ikonik yüksek binaların
inşa edilmesine ve yabancı yatırımcılar için ekonomik fayda sağlayan fırsatlar yaratılmasına izin vermiştir. Buna karşılık,
Paris’in stratejisi altyapı kaygılarıyla oluşturulmuş ve şehir dışında yeni bir iş merkezi olarak sonuçlanmıştır. Her iki
strateji de şehirlerin kültürel, politik ve ekonomik perspektifleri doğrultusunda geliştirilmiştir. Bu araştırmada, yüksek
yapıların kent planlamasına uygun olarak geliştirilmesinin önemi vurgulanmış ve farklı stratejilerin kent dokusu açısından
nasıl sonuçlandığı ortaya konmuştur. Leadenhall ve Tour First binaları bulundukları lokasyonda dikkat çeken yapılar
arasındadır. Her iki bina da çevreyi göz önünde bulundurarak kamusal alanlar yaratmıştır. Ayrıca her iki yapının da
bulundukları bölgede kendine özgü bir yeri ve değeri vardır. Leadenhall binasının Saint Paul Katedrali’nin arkasından
görünürlüğü ve Tour First binasının Seine Nehri’nden görünümü oldukça özeldir. Bu çalışma sonucunda, yüksek katlı
yapıların kentsel doku ile harmanlanması için alt katlarda kamusal alanların ve mekanların düzenlenmesinin önemli olduğu
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Şehir planlama, mimarlık, yüksek yapılar, yüksek binalar, mimari tasarım.
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1.

Introduction

High-rise buildings are important aspects
of the urban texture and habitants of the
city. According to a study conducted
in Rutgers University Newark, USA, it
has been found that the buildings with
a height of 35-99 meters had a negative
effect on the well-being, while the
higher structures called skyscrapers had
a positive effect. Besides, it has been
observed that skyscrapers improved the
sense of community and health in the city
(Barr & Johnson, 2019). As well as high-rise
buildings create a characteristic silhouette
in the cities, in terms of city life and its
historical texture; they have a progress
that varies from city to city due to cultural,
economic, and political reasons, and
they affect the lives of the city residents
differently. High-rise buildings impact
on urban texture is significant in consist
of characteristics of the city (Alistratovaite,
2005). The development of high-rise
buildings in Eastern European countries
affected from the market economy, which
created opportunities for investors, and
this evolved with the urban planning
(Tamošaitienė, et al., 2013). The area that highrise buildings are located is based on the
city administrations perspective and the
real estate market trends (Burinskiene, et al.,
2011). Beside these, some of the individual
buildings have become icons that
changed the urban development in cities
(Avraham, 2004). In this study, it was aimed
to investigate the locations of high-rise
buildings in the urban texture of London
and Paris and compare the locations
of the selected buildings. Within the

scope of the study, two sample buildings
selected from two cities are examined by
considering their locations, environment,
and architecture. The examples are ‘The
Leadenhall Building’ from London and
‘Tour First’ from Paris. The examples
selected by considering their functions,
heights and locations. Both buildings are
offices, their heights are close to each
other and they both located in the areas
where high-rise buildings are predominant.
This study is qualitative, theoretical and
investigative.
In the 20th century, high-rise buildings
began to develop in Western Europe
countries such as England, Netherlands,
Belgium, Germany, France, and Northern
Italy. Especially office buildings, mostly
below 150 meters, were built. Hotels,
residences, or mixed-use high-rise
structures started to be built in the 21st
century. In this period, London, Paris, and
Frankfurt were in the first place among the
cities where the construction of high-rise
buildings rose in Europe (Pietrzak, 2013).
London and Paris are among the major
European cities with many examples of
high-rise buildings. These cities are shaped
differently from each other in terms of
the locations of their high-rise structures.
In London, high-rise buildings were first
developed in the ‘The City’ district, where
the city was founded during the Roman
period, while in Paris, they were located in
‘La Défense’ district which is outside the
city center (Figure 1).
Although, The City district of London is
the region where the city was first founded,
high-rise buildings developed in this region
Figure: 1
High-Rise Building Locations, London and
Paris, Google Maps, 2020 (URL-1a-b).
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Image: 1
The Tower of London and the City of London,
James Burns, 2015 (URL-2).
Image: 2
La Défense Skyline in December, David Giral,
2006 (URL-3).

alongside with historical monuments. By
contrast, La Défense in Paris is a region
especially designed for high-rise buildings
outside the city center and its infrastructure
was prepared according to increasing
demand (Aytıs, 2019) (Image 1-2).
Urban planning and zoning were carried
out in London with the plans of “Unitary
Development Plans”, “London Building
Acts”, “Development Plan”, “Regional
Planning Guidance”, and “London Plan”. In
Paris, “Plan de zonage”, “Construction ann
Inhabitat Code”, “PLU of Paris”, “SDRIF”,
“Loi SRU” plans were implemented. While
each building in London was evaluated
individually and no height restrictions were
made, the aspect ratios were taken into
consideration in Paris and three different
height limits were set: 25 m, 31 m, and 37
m, and these limits updated in the following
years. In terms of architectural design, the
buildings were requested to be compatible
with their surroundings in both cities. The
high-rise building silhouettes are planned
to have a view of historical monuments in
London and to create a corridor that will
protect the view of the historical sites,
while in Paris it was shaped in the new area
created by following the historical axis
out of the city. Transportation to high-rise

buildings is provided by subway and bus
lines in both cities. Additionally, there are
trams and intercity trains in Paris, and one
of the big streets extends to La Défense
(URL-4). In contrast, transportation by
private vehicle is limited in London (SaintPierre, et al., 2010) (Table 1).
1.1. London
The Development Plan of Greater London
designed by The London Society had
described in the collection titled “London
of the Future” which contains a series
of articles edited by Architect Sir Aston
Webb published in 1921. In these plans,
besides the development of city roads,
the evaluation of empty spaces in London
has been explained. It was discussed
over London’s distinctive atmosphere,
unlike New York or Chicago (Gilbert,
2004). With the determination of the city’s
transportation and areas for construction,
high-rise buildings started to appear on the
agenda of London rapidly.
London’s strategy on high-rise structures
increased the number of buildings during
the period of Mayor Ken Livingstone who
served between the years of 2000-2008.
Livingstone’s strategy was based on the
idea that London is a city that can handle

Table: 1
Comparison of the high-rise buildings of
London and Paris, 2020.
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supply-side problems while competing
with the cities of the world. It was part
of the plan to bring office buildings
in London to an economic level that
foreign investors can afford. Livingstone
argued that while carrying out this plan,
efforts should be made to improve public
transportation. He also said that he was
a Mayor who could decide whether a
building was attractive or not at the project
stage (McNeill, 2002a; McNeill, 2002b). In this
case, the importance of architectural values
was also included in the high-rise building
strategy developed in London.
The development of high-rise buildings
intertwined with historical monuments in
London revealed differences of opinion.
Along with the more conservative of
historical buildings, there are some who
argue that high-rise structures increase
the value of historical buildings. In
this context, Gassner has the idea that
having an opinion against the registered
architectural heritage does not overlook the
past (Gassner, 2019).
There are various types and heights of
high-rise buildings in London. These
high-rise buildings are mostly offices,
residential, and mixed-use buildings. The
ten tallest high-rise buildings in London
are higher than 200 m (Table 2) (URL-5).
Although, The City is the region where
high-rise buildings began to develop first,
Canary Wharf district formed as a business
center later on (Brown, 2017).

The Leadenhall building has been chosen
for this study because of its location
that closed to historical areas and its
architectural attribute to surroundings.
Besides, the building has an iconic value
that contributes to the skyline of London.
1.2. Paris
Architect Auguste Perret started the
first tall building proposals for Paris in
the 1920s, and Le Corbusier continued
with a tower proposal called “Plan
Voisin” designed for the center of Paris.
These offers for the city center were
rejected. In the Great Paris Plan (1932),
suggestions about the design of Paris
and its surroundings were presented.
Therefore, the first step was taken for the
implementation of La Défense (Saint-Pierre,
et al., 2010).
La Défense was planned in the west of
the city center and was placed in the end
of the historical axis which starts from
the Louvre Museum, for preserving the
city planning strategy of Paris. The first
planning for La Défense was made in
1958 and it was foreseen to be completed
in 30 years. The first high-rise building
presentations of the project were made in
the plans of 1964 and 1969 (Scicolone, 2012).
In the high-rise building strategy, priority
has been given to position the buildings
away from the city’s texture. Besides, the
fact that Grande Arche, referring to Arc de
Triomphe, meets the historical axis coming
from the city, is an indication that the city
Table: 2
High-Rise Building Locations, London and
Paris, Google Maps, 2020 (URL-1a-b).
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Table: 3
The tallest high-rise buildings in La Défense,
2021.

of Paris has adopted a strategy that does
not ignore its history.
On the other hand, Paris is a river city.
Seine River bends and passes through
the heart of the city. It was argued
that the historical structure of the city
can only be maintained by preserving
the river. Although, development of
Paris threatens the Roman style of
the city that built on the river. There
are discussions about that the biggest
example of this is La Défense. They
discuss that the view from the Arc de
Triomphe which appears to be distorted
(Miller, 1973). La Défense constructed
based on infrastructural principles.
These are: a functional dissolution of
flows along the defensive slab built
above natural land level, containing a
large, pedestrian-only area covering all
vehicle routes, public transport networks
and parking lots, delivery and technical
zones; the development of a strong
urban transport center which merges all
existing public transport; creation of a
ring road that provides a double function
as a transportation axis and a main road
which serves the business area (Scicolone,
2012). The developing planning of Paris is
efficient and adopts these main factors1:

1

Plan Local d’Urbanisme de Paris, Planning
Department of the City of Paris, 2006.

-

Embellishing the city by
acknowledging historical places and
green areas.

-

Establishment of career offers and
activities.

-

Conservation of social diversity in
order to cope with disparities.
The mobility and mixity could associate
with these factors. Mobility is an important
fundamental to create new social events
and preserve the diversity of people. Also,
mobility is among the major benefits
for the development of Paris. Besides,
mixity is one of the major elements in
the improvement of districts. By contrast,
high-rise buildings of Paris have only one
function (Saint-Pierre, et al., 2010). It is also
important to determine the locations of
the high-rise buildings. There are many
methods on this subject and different
implementation has been made in Paris.
Therefore, possible good and average
locations of high-rise buildings in Paris has
been pointed out in study of Saint-Pierre
et al.
There are various heights of high-rise
buildings in La Défense which are mostly
offices. The ten tallest high-rise buildings
in La Défense are higher than 150 m (Table
3) (URL-6).
Tour First has been selected for this study
because it is a successful example of
renovation. In addition, the building is
visible from the river, which makes the
building stand out from the surrounding
structures.
1.3. The Locations of High-Rise
Buildings in London and Paris
Two different urban strategies were
developed for these cities and the results
Sayı 33, Temmuz 2021
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Table: 4
Comparison of high-rise strategies of London
and Paris, 2021.

of them affected the cities in different
ways regards to economic, cultural and
political aspects (Table 4). London followed
a strategy that allows to build attractive
and iconic high-rise structures while
offering affordable economic numbers for
foreign investors. Paris, on the other hand,
built a business center with strategically
designing a new infrastructure outside the
city. Both strategies were shaped by the
cultural, political, and economic aspects
of the cities. Consequently, have their own
benefits and difficulties.
2.

High Building Analysis: Examples
from London and Paris

Within the scope of the study, high-rise
building samples were selected one from

each city to be examined. These are
The Leadenhall Building from London
and Tour First from Paris (Table 5-6). The
selected examples are located in The City
district of London, and in La Défense
district of Paris. Both buildings are used
as an office, and their floor numbers and
heights are close to each other.
2.1. London: “The Leadenhall”
The Leadenhall Building (also known as
Cheese Grater due to its form) is located in
Leadenhall Street, which hosts many
historical monuments in the region of The
City (Figure 2), was designed by Rogers
Stirk Harbor + Partners architecture
firm (Image 3- 4). Construction started in
2000 and completed in 2014. Spreading
Table: 5
The Leadenhall Building, The City, London,
2020 (URL-7).

Table: 6
Tour First, La Défense, Paris, 2021 (URL-8).
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Figure: 2
The Location of The Leadenhall Building,
Burcu Ölgen, London, 2020.

over a 3,000m² site area, the building is
224.5 m high and 48 floors. It has a gross
interior area of 84,424 m² and a leasable
area of 60,250 m². Instead of the central
core system, the structure operates with
a tube system that meets the floorings of
the offices and balances the wind load.
Vertical circulation, service areas, and floor
facilities are gathered in a detached tower
(URL-9).
In the publication of the Greater London
Authority on landscape management in
the city, the following decisions have been
made: the development of tall buildings

should be in harmony with the existing
structures around and the cluster devoted
to them, they should not be positioned to
disconnect Saint Paul Cathedral from the
sky in the view from Waterloo Bridge,
and not to get too close on either side
(GLA, 2012: s.138). Consequently, the conical
form of The Leadenhall Building was
designed to leave the gap that connecting
the silhouette of Saint Paul Cathedral
with the sky. Considering the existing
historical buildings and high structures
in the surrounding, the architectural team
created this conical form so that it was
withdrawn from the view of Saint Paul

Image: 3
View of the Leadenhall Building from the
East along Leadenhall Street, Rogers Stirk
Harbour + Partners, Bryant, R., London, 2020
(URL-10).
Image: 4
Design development model, scale 1:1000,
Rogers Stirk Harbour + Partners, Modelshop
/ RSHP, London, 2020 (URL-11).

Sayı 33, Temmuz 2021

113

Burcu Ölgen, Saadet Aytıs

Image: 5
The Leadenhall Building, City of London,
Rogers Stirk Harbour + Partners, Bryant, R.,
London, 2020 (URL-12).

Cathedral as it rises. In the view seen from
the north side of Fleet Street, the sloping
facade of the building contrasts with Saint
Paul Cathedral (Image 5) (URL-9). Also, the
form of the building is conducive to visual
permeability in the city silhouette, leaving
spaces for existing historical buildings
(Strelitz, 2011).
In the design of The Leadenhall Building,
the historical artifacts in the surrounding
area were taken into consideration. With

the diagonal space created at the entrance
of the building, Saint Andrew’s Church
became visible and in addition, a wide
public space extending to the church was
designed (St. Helen’s Square) (Figure 3). The
square was connected to the entrance
of the building and supported by shops
placed on the lower floors. These areas
were designed as social spaces (Image 6-7-8)
(URL-9). Therefore, visitors could be able
to experience Saint Andrew’s Church
Figure: 3
Section Sketch, Rogers Stirk Harbour +
Partners, Stirk, G. / RSHP, London, 2020
(URL-13).
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Leadenhall Building and easily reach the
social places. Likewise, St Helen’s Church
is very close to the building, so it also
attracts visitors from this direction.
The Leadenhall, which has an important
position in the historic texture, allows
its users to communicate with historical
monuments during the entrance and
departure of the building. The Leadenhall
has kept the visibility of historical
monuments by leaving space around itself
and has established a fluent communication
with these structures through the public
spaces it has created (Figure 4).

Image: 6
The Leadenhall Building Entrance, Rogers
Stirk Harbour + Partners, Raftery, P., London,
2020 (URL-14).

Image: 7, 8
St. Helen’s Square, John Sturrock, London,
2020 (URL-15).

with a wide perspective from this social
area. Besides, in this way The Leadenhall
Building has also been visible from afar.
The City region, where The Leadenhall
Building is located, has a lot of historical
buildings since it was the region where
the Romans were founded in the city. This
attracts many visitors to the area. The
Leadenhall Building has implemented
a design strategy that aims to establish
a social space and link between the
permanent users of the building and the
visitors, taking into account the historic
structure of the region in which it is
located. One of the factors that enabled
this was that the square designed for the
entrance of the building was directed to
Saint Andrew’s Church. Consequently,
visitors coming from the direction of the
church could be able to head towards The

In addition to the fact that most of the
buildings on Leadenhall Street are lowrise, the west side of the street reaches to
Cornhill Street and to the Bank subway
station where the Bank of England and
its museum are located. This made
Leadenhall Street into an axis with a visitor
density. Furthermore, Lloyd’s of London
headquarters, which Richard Rogers
is one of its architects, and 30 St Mary
Ax (Gherkin) designed by Norman Foster
is among the attractive high structures
in the vicinity (Figure 5), along with the
other attractive high-rise buildings, such
as Saleforce Tower, Twentytwo, 20
Fenchurch St (The Walkie-Talkie).
2.2. Paris: “Tour First”
Tour First, which is located in La Défense,
was formerly designed by Pierre Dufau,
Jean-Pierre Dacbert, and Michel Stenzel
(Tour Axa) and were renovated by in
collaboration of Kohn, Pedersen Fox
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Figure: 4
The Leadenhall Building, St. Helen Square,
and the historical heritages, Google Maps,
London, 2020 (URL-1a).

Figure: 5
The Leadenhall Building and surrounding
structures, Burcu Ölgen, London, 2020.

Associates and SRA (Saubo, Rouit et Associés)
(Figure 9-10). Construction started in 2007
and was completed in 2011. The building
is 51 floors, 231m high and has an area
of 87,000m² (URL-16-17). The existing
building is one of the first tallest buildings
in Paris and was built in the 1970s. The
renovation project aimed to bring a modern
look and improve its relationship with
the environment while preserving the
integrity of the old building (URL-17). In
the renovation project, the original plan,
which is divided into three equal branches
from the core, has been preserved. Besides,
indoor and circulation areas have been
improved (URL-18).
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Tour First connects to Esplanade de La
Défense subway station with a footbridge,
and the axis where the station is located
reaches Grande Arc (Figure 6). This region
welcomes many visitors, but also serves as
an open social space for permanent users
of La Défense district. The other end of the
modern Grande Arc axis flows towards the
center of Paris and meets the historical Arc
de Triomphe (Figure 7).
The historical axis, which is started from
the Louvre Museum to La Défense, is a
sign that the Paris city structure respects
the historical heritage as it develops.
Although this meeting symbolizes the
continuation of the unique texture of the
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Image: 9, 10
Tour Axa and Tour First, Hufton and Crow,
Paris, 2020 (URL-19).

Figure: 6
Tour First and surroundings, Google Maps,
2020 (URL-1b).
Figure: 7
The axis from the Louvre Museum to Grande
Arche, Burcu Ölgen, Paris, 2020.

city, it is argued that the angle from the Arc
de Triomphe is distorted (Image 11).
Tour First is shown as one of the successful
examples of reproduction in La Défense.
In the design process of the building, a
strategy was developed that focuses on
the gaps between other buildings in the
environment. There are studies on the
subject, about the arrangement of La
Défense’s public spaces (Scicolone, 2012).
Although the tourist attraction in the area
is mostly on the Grand Arc, other highrise buildings in the vicinity also have
architectural characteristics, such as D2
Tower, Tour Carpe Diem, and Tour SaintGobain.

3. Results and Discussion
In this study that aims to investigate the
relation of high structures with the urban
texture, London and Paris were selected
as example cities. Both are among the
leading cities of Europe and have many
high-rise buildings. Although, these two
cities have developed different urban
planning strategies. London’s strategy has
focused on architectural attractiveness
and being a compatible leading city. Paris
has developed a strategy that prioritizes
locating the high-rise structures away
from the city center. Both strategies have
caused differences of opinions. In the
scope of the study, one high structure
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Image: 11
La Défense and Arc de Triomphe, Google
Earth, 2020 (URL-20).

example selected from each city: The
Leadenhall from London and Tour First
from Paris. The examined buildings are
among the leading high-rise structures
of their cities as a result of their unique
designs (Table 7).
These two office buildings have
sustainable design strategies that are
compatible with the environment.
Although the buildings have similar
aspects, their locations in the city are quite
different from each other. This shows that

118

Sayı 33, Temmuz 2021

the two structures have developed different
values and policies (Table 8).
Considering its historical heritage around
The Leadenhall Building, its form has
been designed in such a way as to provide
clarity to these structures. Besides, the
square created at the entrance is connected
to the social area next to it. By making this,
the entrance of the building is designed as
a social space that brings different users
together through the square that relates
with St. Andrew’s Church. In addition to

Table: 7
Comparison of The Leadenhall and Tour First,
2021.
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Table: 8
Policies that affect the high-rise building
development in London and Paris, 2021.

respecting historical buildings, although
the building is on a narrow street, the
openings on the entrance and lower floors
are formed in as creating its own space.
This enables the building to communicate
with its surroundings. Looking at the other
high-rise buildings in the vicinity, it is seen
that they comply with London’s urban
planning and iconic architectural criteria.
Their relationship with historical buildings
could be discussed. Although there are
opinions that high-rise buildings increase
the value of historical buildings as well as
opposing opinions.
Tour First is an example of reconstruction
in high-rise structures, as it is a renovation
project for an existing building. In
the project, it was planned to increase
its relationship with the surrounding
social areas and transportation points.
Consequently, it was possible to perceive
the building from far distance. In addition,
the building’s location, which is close
to Seine River, made it visible in the
controversial La Défense silhouette.
Considering other high-rise buildings
in the vicinity, it has been observed that
the relationship of the buildings with the
surrounding environments is well planned.
In addition to the middle axis of the
Grande Arc, green areas of different sizes
are designed between the buildings.
4.

Conclusion

Although high-rise structures have an
important position in the modernization
processes of cities, they affect the lives
of the residents in many aspects such as
architectural, cultural and psychological.
From an architectural point of view,

it is seen that high-rise buildings also
have important effects on the city
silhouettes. Also, it is clear that they have
responsibilities against the historical fabric
of the city.
London and Paris are among the cities
where high buildings started to develop
in Western Europe since the 20th century
and represent two different examples of
strategies in terms of urban planning. Both
cities are shaped differently in the way
of their countries’ economic and political
goals, along with the demands of their
users, visitors, historical heritages, culture,
and nature. London’s strategy was allowed
the attractive and iconic high-rise buildings
as well as creating economic benefits for
foreign investors. By contrast, Paris’s
strategy was created with infrastructural
concerns and resulted as a new business
center outside the city. Both strategies were
developed by the cultural, political, and
economic perspectives of the cities.
In London, the high-rise structures district,
which can be seen from the London
Bridge on Thames River, has become the
silhouette of the city and the buildings in
the region have joined among the symbols
that define London. In Paris, even though
La Défense is not perceived by most of
the city, the symbol that shows the district
is a part of Paris was only Grande Arch,
which refers to Arc de Triomphe. The
phenomenon of ‘iconic structure’ carried
out by the London policy allowed the
construction of buildings that would be
a symbol of the city. Paris policy, on the
other hand, emphasized the consistency of
tall buildings within themselves and their
compatibility with the city order.
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This study aimed to examine the
relationship of the locations of high-rise
buildings in the cities of London and Paris
with the texture of the city. In the research,
the importance of the development of highrise buildings in line with urban planning
was emphasized, and how different
strategies have resulted were revealed.
The Leadenhall and Tour First buildings
are among the attractive buildings in
their locations. Both buildings created
public spaces considering the surrounding
environment. Also, both buildings have a
unique spot in their areas. The visibility
of the Leadenhall Building behind the
Saint Paul Cathedral and the view of Tour
First from the Seine River are differently
exclusive.
It is important to organize public spaces
on the lower floors in order to blend the
high-rise buildings with the urban texture.
In addition, these modern buildings should
follow strategies that glorify historical
and cultural values. Most importantly,
they must be built with respect for the
memories of the city. Furthermore, as
well as the architectural design of high
structures, interior design has an effect on
urban texture. It is important to design a
building from space to facade in a holistic
approach that considers its environment.
In this context, architectural and interior
design strategies of these two cities can be
compared in further studies

•
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Öz
Hizmet sektöründe iletişim amacıyla
kullanılan çağdaş teknoloji uygulamaları,
iletişim biçimleriyle ilgili değişimlere sebep
olmaktadır. İletişimsel hedeflerle etkileşimli
sistemlerin kamusal merkezlerde kullanımı,
gün geçtikçe yaygınlaşarak ziyaretçilere
eğlence odaklı deneyimler sunmaktadır.
Etkileşimli sistemler kullanılması tercihinin
temel nedeni, eğitici içeriklerin eğlence
değeri barındıran biçimlerde sunulmasının
yanı sıra merkezlerin marka ve finansal
değerini artıran çözümler sağlanmasıyla
ilgilidir. Farklı kimliklerde ziyaretçilere
hizmetler sunan merkezler, geçirilen vaktin
daha değerli algılanması, deneyimin akılda
kalıcılığı ve merkezin tekrar ziyaret edilmesi
amacıyla çağdaş teknolojiler doğrultusunda
faaliyetlere yer vermektedir. Eğitlence
tasarımına uygun temalandırma
uygulamaları, akvaryumlar, hayvanat
bahçeleri ve botanik bahçeler gibi
merkezlerde uzay, hayvanlar veya doğa gibi
ilgi çeken konulara erişimi kolaylaştırarak
oyun benzeri deneyimler sunmaktadır.
Genelde merkezlerde tek bir temaya bağlı
kalınarak uygulanabilen eğitlence tasarımı,
alışveriş merkezlerinde (AVM) belirlenen
alanın seçilen konuya ayrılmasıyla yapının
benzerlerinden ayrışmasına imkân
vermektedir.
Araştırmanın temel amacı, akademik
yaklaşımlar ile profesyonel uygulamalar
arasında ilişki kurarak saha kaynaklı
deneyimlerle ilgili bulguların paylaşılması
ve bunlarla bağlantılı literatür temelli
değerlendirmelerde bulunulmasıdır. Bu
amaçla yazar tarafından gerçekleştirilen
sektörel projelerin akademik olarak
incelenmesinin iki alan hakkında sağladığı
kazanımlar araştırmanın özgün değerini
oluşturmaktadır. Kronolojik olarak sunulan
projeler, hareket algı teknolojisinin sağladığı
etkileşim, mekansal algı, kullanıcı deneyimi
ve arayüz özelliklerini açıklamaktadır. Bu
bağlamda yazarın yönettiği projeleri konu
eden kalitatif araştırma, akademik ve
profesyonel alanların entegrasyonu ile
disiplinlerarası tasarım yaklaşımları
ekseninde kazanımlar sağlanmasını
hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: Arayüz, eğitlence, etkileşim, kullanıcı deneyimi, tasarım.

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

122

Sayı 33, Temmuz 2021

Tasarım Kuram 2021;17(33):122-137 doi: 10.14744/tasarimkuram.2021.88156 / ARAŞTIRMA

Kullanıcı Deneyimi Ekseninde
Hareket Algı Uygulamalarına
Ait Etkileşimsel Özelliklerin
ve Arayüz Tasarımlarının
Değerlendirilmesi
Mehmet Sinan Yum
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü, İstanbul
Bavuru tarihi/Received: 24.11.2020, Kabul tarihi/Final Acceptance: 15.04.2021

Extended Abstract
Among the important effects of technological development in terms of the service sector is the widespread use of interactive
systems in public centers such as malls, aquariums and zoos, providing entertainment-oriented experiences to visitors. Primary
reason of the choice of interactive systems in public areas is to provide educational content through entertaining methods as well
as establishing various solutions that increase brand and financial values of centers. Centers with different identities offer
services to visitor beneffiting from activities in line with modern technologies in order for the guests to perceive the time spent
more preciously, to keep the experience alive and to revisit the center. Theming applications related to edutainment design offers
playful experiences by facilitating access to interesting topics such as space, animals or nature. Centers usually benefit from
edutainment design for the application of a main theme, meanwhile implementations in malls allows the structure to be
separated from its counterparts through strategical personalization. Applications developed for different purposes are designed
according to contextual features and communicative preferences. Among the digital media applications that have become
widespread in recent years, virtual reality applications are the most preferred ones with the convenience they offer. The main
reason these applications are practical is that they provide convenience in terms of common technology and updatable content.
In the study, the relationship between selected technologies and interfacial aspects of interactive products used in museums and
centers are evaluated by examining the design orientation of products related to physical and virtual manipulation control
features. The projects presented are composed of the Virtual Habitat application designed for three different edutainment
projects and the Space Walk application designed for another project all carried out by the technology company partnered by the
author, in order to determine the differences among the applications in terms of user experience and interaction. In this context,
the projects presented are the Manila Ocean Park Aquarium, Florya Istanbul Aquarium, Carousel Toy Exhibition held at the
Bursa Anatolian Cars Museum and the Ashgabat Medeni Dynch Space Center project. Initial 3 centers are variables of the
virtual habitat application realised in different dates. The Medeni Dynch Space Center project carries an importantance in terms
of exemplifying the relationship of the same technology with a different content type. Therefore, the study aims to provide gains
in explaining the connection between design and technology, based on diverse content with the provision of the projects
presented. The scope presented incompasses the goal to determine the interactional properties of the applications in order to
explain the design differences related to design and technology. In this context, by examining the visual, experiential and
technology-oriented differences of the applications developed within the edutainment projects implemented in different years, it
is tried to explain the effect of technological developments on design approaches and the targeted user experience qualities in
public buildings. In addition to the educational and entertaining features of the technologies offered, presented implementations
carry qualities on enabling the centers to collect information about the progress of the visitors as well as creating a
demographic classification. Unlike other scientific studies carried out by the author, the gesture recognition system applications
being compiled and subject to this study, result in having more than one common feature among the applications. The most
significant difference determined among the applications concerning contextual variability, is the quality that offers an in-depth
creativity related to content.
The research presents various concepts related to the title and the keywords. In line with the aims of the research, the integrated
meanings of all concepts are explained rather than singular expressions. For this purpose, the sections are structured based on
the features of design disciplines elaborating the qualities of interactive systems that effect spatial perception. Determining the
integrated qualities of spatial and systemic features of the applications is important for the perception of the experience. Another
purpose of the qualitative study is to establish a relationship between academic approaches and professional practices by
sharing findings on field-based experiences through process’ on literature-based evaluations. In order to eliminate the
subjectivity on the selected subject, the study tries to conduct objective evaluations focused on design-centered technologies by
making quotations from different projects. Therefore, the gains obtained from the academic examination of the sectoral projects
carried out by the author on both areas, constitute the original value of the research. The projects presented chronologically
explain the interaction, spatial perception, user experience and interface features provided by gesture recognition technology. In
this context, the qualitative research subject to the projects managed by the author aims to achieve gains centered on
interdisciplinary design approaches with the integration of academic and professional fields.
Keywords: Design, edutainment, interaction, interface, user experience.

Hareket Algı Kullanıcı Deneyimi Etkileşimsel Özellikleri

Giriş
Eğitlence tasarımı yaklaşımı, güncel
olarak müze ve merkezlerde yaygın olarak
kullanımı artmakta olan bir tasarım yöntemidir. Eğitlence, eğitici içeriğin eğlenceli
yöntemlerle iletilmesiyle ilgilenen çağdaş
bir tasarım yaklaşımıdır (Brandejsky ve Kilzer,
2006). Bu yöntemle eğitici içeriğin eğlenceli
biçimde iletilmesi, sunulan içeriğin akılda
kalıcılığını artırmaktadır. Teknoloji ekseninde tasarlanan eğitlence uygulamaları,
merkezlerin ziyaretçi sayısında artış sağlamanın yanı sıra aynı zamanda pazarlamaya
yönelik bir iş modeli oluşturmaktadır.
Çalışmada, müze ve merkezlerde kullanılan etkileşimli ürünlere ait arayüz tasarımlarının fiziksel ve sanal kontrol biçimleri
ekseninde incelenmesi ile kullanılan teknoloji ve arayüz tasarımı arasındaki ilişki değerlendirilmektedir. Çalışmanın araştırma
bölümünde, yazarın ortak olduğu teknoloji
firması tarafından gerçekleştirilen üç farklı
eğitlence projesi için tasarlanan ‘Sanal
Habitat’ uygulaması, diğer bir projede ise
‘Uzay Yürüyüşü’ uygulaması sunularak
açıklanan uygulamalar arasında bulunan
grafik arayüzlerin kullanıcı deneyimi ve etkileşim açısından farklılıkları incelenmektedir. Bu bağlamda, sunulması planlanan
projeler kronolojik olarak Manila Ocean
Park Akvaryumu, Florya İstanbul Akvaryumu, Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nde
gerçekleştirilen Atlıkarınca Oyuncak Sergisi ve Aşkabat Medeni Dinç Uzay Merkezi
projeleridir. Sanal Habitat uygulamalarına
ek olarak sunulan Medeni Dinç Uzay
Merkezi projesi, aynı teknolojinin farklı bir
içerik tipiyle ilişkisinin örneklenmesi adına
önem taşımaktadır. Bu şekilde çalışma,
tasarım ile teknoloji arasındaki bağlantının
açıklanmasına yönelik kazanımlar sağlanmasını hedeflemektedir.
Çalışmanın literatür bölümünde, ‘etkileşimli uygulamalar, mimari kimliğe, iletişim
biçimlerine ve kullanıcı deneyimine katkı
sağlar’ hipotezinin ortaya konulması hedefiyle oluşturulan özgün araştırma sunulmaktadır. Araştırmanın literatür bölümünü
oluşturan içerik, yazarın konu ekseninde
gerçekleştirmiş olduğu akademik tezler
(Yum, 2015; Yum, 2020), yayınlar (Yum, 2016) ve

İstanbul Akvaryumu (2015), İslam Eserleri
Müzesi (2010), Oyuncak Sergisi (2011) gibi
projelerle eğitlence alanında sektörel deneyimin sonucu olarak, gözlem ve araştırma
bulgularından oluşmaktadır. Bulgular,
literatür, araştırma ve tartışma bölümünde
seçilen kaynaklarla desteklenerek çalışmada mesleki kronoloji açısından değer
taşıyan projelerin akademik bir altyapıya
oturtulmasına çalışılmaktadır.
Çalışmada sunulan anahtar kelimeler eğitlence, etkileşim, arayüz, kullanıcı deneyimi, tasarım kavramlarından oluşmaktadır.
Eğitlence kavramı eğitim ve eğlenceyi,
arayüz kavramı grafik kullanıcı arayüzlerini, tasarım kavramı ise çok disiplinli
tasarım yöntemlerini ifade etmektedir.
Araştırmanın hedefleri doğrultusunda tüm
kavramların tekil ifadelerinden ziyade
bütünleşik anlamları açıklanmaktadır. Bu
amaçla bölümler mimaride sanallık, grafik
arayüz, etkileşim ve kullanıcı deneyimi biçiminde kurgulanmıştır. Mimaride sanallık
bölümü mekansal algıyı etkileyen etkileşimli sistemleri açıklamaktadır. Toplumsal
merkezlerde konumlanan uygulamaların
mekansal ve sistemsel özelliklerinin
bütünleşik biçimde açıklanması, oluşan
deneyimin algılanması açısından önem
taşımaktadır. Sistem ve kullanıcılar arasında oluşması gereken iletişim sağlanması,
grafik arayüzlere bağlıdır. Grafik arayüzler
(Graphic User Interface, GUI), dijital teknolojilerde kullanıcı ve sistem arasında dialog
oluşmasına imkan veren sanal ekranlardır.
Sanal ekranlar aracılığıyla gerçekleşen
etkileşim, kullanıcı deneyimi oluşmasına
imkan sağlar. Çalışmada sunulan ürünlerin
farklı içerikler sunan hareket algı sistemleri olması, fiziksel temas gerektirmeden
etkileşime girilmesini ifade etmektedir.
Çalışmanın Yöntemi ve Yapısı
Araştırma nitel bir çalışmadır, konu ve
başlık doğrultusunda örnekler sunulmasını
ve sunulan örneklerin değerlendirilmesini
kapsamaktadır. Seçilen konunun öznelliğinin giderilmesi amacıyla yazar tarafından
gerçekleştirilen farklı projelerden alıntılar yapılması ve örnekler sunulmasıyla,
açıklanan tasarım merkezli teknolojiler
ekseninde nesnel değerlendirmeler yapılSayı 33, Temmuz 2021
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ması hedeflemektedir. Çalışmada açıklanan
projeler, farklı yıllarda gerçekleştirilen
eğitlence tasarımı uygulamaladır. Eğitlence
tasarımına uygun şekillerde işverenlerin
yönlendirmesi, merkezlerin kullanıcı deneyimi hedefleri ve kullanıcılardan alınan
geri bildirimler doğrultusunda geliştirilen
projeler, uygulanarak hizmet sağlamaktadır. Hareket algı sistemlerine ait etkileşimsel özelliklerin başında sanal arayüzlerin
sağladığı kullanıcı deneyimi değerleri
gelmektedir. Kullanım frekanslarına bağlı
olarak düzenlenen kullanıcı deneyimi
değerleri, yazılımların uzaktan kontrol
mekanizmaları ile ayarlanmalarına, bakım
yapılmasına ve kullanım kaydı alınmasına
imkan vermektedir. Uygulamaların konumlandığı merkezlerin yapısal özelliklerine
uygun içerikleri, ziyaretçilere özgün bir
deneyim yaşatmasının yanı sıra mekansal
algıya da katkı sağlamaktadır. Sunulan
projelerin içeriksel, mekansal ve arayüz
tasarım nitelikleri, uygulamalar arasında
bulunan farkların tespit edilmesi açısından
önem taşımaktadır. Proje süreçlerinde toplanan fotoğraf ve video formatında dijital
veriler, uygulamaların açıklanması adına
gerekli olan görsel kaynağı oluşturmaktadır. Çalışmanın aşamalarının açıklanması
amacıyla araştırmanın metodolojik strüktürü Tablo 1’de sunulmaktadır.
Çalışmanın giriş bölümü, konu ve başlığın
belirlenmesini ve açıklanmasını kapsayan
teorik altyapıdan oluşmaktadır. Bu hedefle

çalışma hareket algı sistemi uygulamalarının kullanıcı deneyimi ve etkileşimsel
özelliklerini incelemektedir. Yaşatılan
kullanıcı deneyimi duyuşsal, psiko-motor
ve bilişsel becerilerle örtüşen bir yapıdadır
zira projelerin tasarım hedefleri bireysel
becerilere uygun şekilde kurgulanmıştır.
Görsel olarak algılanan ürünlerin mekansal etkisi, ziyaretçilere uygulamaların
denenmesi yönünde etki sağlamaktadır.
Uygulamaları denemeyi arzu etmeyen
ziyaretçiler, başka ziyaretçilerin deneyimlerini gözlemleyerek endirekt etkileşim
oluşmasına imkan verirler. Hareket algı
sistemlerine dayanan farklı birçok uygulama merkezlerde kullanılmaktadır, ancak
bu çalışma yazar tarafından farklı projeler
için gerçekleştirilen uygulamaların sunumu
üzerine kurgulanmıştır. Farklı zamanlarda
yapılan projelerin açıklanmasıyla, arayüz
tasarımlarında gerçekleşen gelişimin,
dolayısıyla artan kullanıcı deneyiminin
açıklanması mümkün olabilir. Araştırmanın
kapsamı müze, akvaryum ve hayvanat bahçesi gibi toplumsal kültür, sanat ve doğa
temalı merkezlerde kullanılan hareket algı
uygulamalarıdır.
Çalışmanın somut verilere dayanan gelişme bölümü, kullanılan kalitatif yöntemi
açıklamakta, araştırmayla ilgili sorular,
nedensellik, bilimsel katkı, özgün değer ve
yöntemle ilgili açıklayıcı tanımlar sağlamaktadır. Araştırmanın özgün değerini ve
bilimsel katkısını oluşturan nedensellik
Tablo: 1
Metodolojik Strüktür.
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özellikleri, yeni müzecilik yaklaşımına
uygun bir teknolojinin içerikten bağımsız
olarak toplumsal kültür barındıran merkezlerde kullanımıyla ilgilidir. Özellikle
akvaryum gibi türlerle fiziksel temasın
mümkün ve etik olarak doğru olmadığı
merkezlerde, yaşanan deneyimin artırılması amacıyla en etkin stratejilerin arasında
sunulan uygulamalar gelmektedir. Bu
bağlamda çalışmanın sağlamayı hedeflediği en önemli katkı, profesyonel olarak
tamamlanan projelerin bilimsel olarak incelenmesiyle ilgilidir. Böylelikle akademik
ve profesyonel yaklaşımlar arasında ilişki
kurulması ve değerlendirmeler yapılması
mümkün olabilir. Araştırma sorularının
açıklanması mümündür, çalışmada sunulan
soruların detaylandırılması, başka sorular
doğurmaktadır. Hareket algı sistemlerinin
etkileşimsel ve kullanıcı deneyimi etkileri
nedir? Etkileşimli sistemlerde kullanılan arayüzler ne şekilde gelişmektedir?
Arayüzlerin deneyim üzerinde etkisi var
mıdır? Arayüzlerin içerik tasarımı özellikleri nedir? Hareket algı sistemlerinde kullanılabilecek içerikler ne şekilde olmalıdır?
Soruların cevaplanması hedefiyle açıklanan
projelerin farklı üretim tarihlerine dayanan
kronolojik ilerlemelerinin özellikle arayüz
içeriklerinin tasarım ekseninde gelişimleri
üzerine bilgi sağlanması açısından değer
taşımaktadır.
Araştırmanın nedensellik bölümünü oluşturan içerik somut verilere dayanmaktadır
ve bu amaçla başlık, anahtar kelimeler ve
içerikte sunulan kavramların açıklanmasını kapsamaktadır. Açıklanan kavramlar
çalışmada ilişkilendirilerek, bu kavramların tasarım disiplinleri açısından etkisinin ortaya konulması hedeflenmektedir.
Bölümde açıklanan somut veriler, toplanan
literatüre dayanarak çalışmada sunulan
uygulamaların konumlandırılmasına imkan
vermektedir. Bu sebeple nedensellik, sadece çalışmanın konusal konumu açısından
önem taşımayıp, aynı zamanda sunulan
uygulamaların tercih edilme sebepleriyle
ilgili etkenleri de kapsamakta ve açıklamaktadır.
Çalışmaya ait araştırma bölümü, proje
uygulamalarını sunmaktadır. Araştırma

kurgusu sunulan projelerin ilişkilendirilerek açıklanmasını kapsamaktadır. Geleneksel araştırmalarda kullanılan literatür
merkezli sunum ve araştırma bölümü
vaka çalışmasının açıklanmasından farklı
olarak, bu çalışma sunulan tüm projeleri
tartışma bölümünde bütünleşik biçimde
incelemektedir. Bu amaçla literatür temelli
değerlendirme ölçütleri açıklanarak proje
uygulamaları değerlendirilmektedir.
Araştırmanın uyarlama bölümü sonuçların
açıklanmasını kapsamaktadır. Bu hedefle
değerlendirme bulguları sunulmakta ve
değerlendirmeleri yapılmaktadır. Projelerle ilgili bilginin paylaşılmasını takiben
çalışmanın genel sonuçları açıklanmakta
ve gelecek çalışmalara yönelik önerilerde
bulunulmaktadır.
1. Mimaride Sanallık
Eğitlence yaklaşımı, eğitim ile eğlenceyi
birleştiren ve uygulandığı merkezler için
özgün iş modeli oluşturan bir tasarım yöntemidir. Çalışmada sunulan Manila Ocean
Park ve İstanbul Akvaryumu eğitlence
projeleri, yazar ve ekibi tarafından gerçekleştirilmiş projelerdir (Yum, 2015; Yum, 2016).
Tasarım yöntemine uygun şekilde Georgia
Aquarium, Monterey Bay Aquarium, Santa
Monica Pier Aquarium, Mystic Aquarium,
Palma Aquarium, North Carolina Aquarium, Miami Seaquarium, Vancouver
Aquarium gibi merkezler, etkileşimli eğitlence uygulamaları kullanmaktadır (Yum,
2015, s. 80-90). Kamusal yapılar olarak kabul
edilen müze, akvaryum, botanik bahçe ve
hayvanat bahçesi gibi merkezler, ziyaretçi
ilgisini artırmak hedefiyle eğitlence tasarımına bağlı temalandırma uygulamalarını
değerlendirmektedir (Karydis, 2011; Yum, 2016,
s.2 - 2020, s. 21-28 ve189). Eğitlence tasarımının disiplinlerarası bir doğası vardır ve bu
ihtiyaç, arakesit tasarımcıların oluşturduğu
farklı tasarım dallarını bütünleşik şekilde
ele alarak disiplinlerarası yöntemlerin doğmasına sebep olmuştur (Yum, 2015 s. 57-59).
Etkileşim ve kullanıcı deneyimi tasarımı
uzmanları için ‘melez tasarımcı’ tanımı
yapımaktadır. Eğitlence tasarımında farklı
tasarım alanlarının birarada kullanılması
nedeniyle bu yöntemi uygulayan tasarımcılar için arakesit veya melez tasarımcı
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tanımının yapılması uygundur (Eckersley ve
Alexis, 2010).
Eğitlence tasarımı projeleri mimarlık,
görsel iletişim, grafik ve ürün tasarımı disiplinlerinde bütünleşik üretim yapılmasını
gerektirir. Sanal habitat uygulaması, video
içeriğin, yazılım aracılığıyla kontrolüyle
grafik biçimde mekanda konumlandırılmasıyla kullanıcı deneyimi sağlayan bir
uygulamadır. Eğitlence tasarımının mimari,
grafik, ürün, iletişim ve imaja yönelik olarak bütünleşik bir stratejiyle uygulanması
sonucunda tasarlanan tüm elemanların ortak mesajlar vermesi, merkezin değerini ve
akılda kalıcılığı artırarak yaşanan deneyimi
güçlendirmektedir. Kamusal yapılarda,
eğitlence senaryosu dâhilinde kullanılan
sanal uygulamalar, yaşatılan deneyimi artırarak içerik bilgiyi daha etkin bir biçimde
kullanıcı kimliklerine iletirler (Yum, 2015).
Tasarımcı kimliği zamanla gelişerek disiplinlerarası tasarım yöntemlerini benimseyen arakesit (melez) tasarımcıların doğmasına sebep olmuştur. Teknoloji ekseninde
sanal anlatımların etkin kullanımı adına en
önemli prensip, tasarlanan içerik ile tercih
edilen sanal anlatım yöntemi arasındaki
uyumdur. Bu uyumu sağlama görevi mimari, ürün, grafik ve iletişim konularında
uzman olan disiplinlerarası tasarımcılara
düşmektedir (Yum, 2020, s. 90,133,140 ve 166).
Melez tasarımcılar kamusal yapılarda
yaşatılan deneyimi değerli kılan bütünleşik
uygulamalar gerçekleştirme becerisine
sahiptirler ve tasarlanan eğitlence uygulamaları, mimari mekânların sunduğu algıyı
yönetebilmektedir, çünkü kullanıcı için
deneyim, mekân algısıyla başlayarak uygulamalarda devam eden bir işlemdir. Etkileşim tasarımı açısından en yüksek değeri
taşıyan angajman kavramı, bireyin bilişsel
kapasitesi ile etkileşimin sunduğu görevin
zorluk derecesinin denk olmasını, sürükleyicilik kavramı ise uzun süreli angajman
oluşmasını ifade etmektedir (Csikszentmihalyi, 1998; Yum, 2015). Kamusal yapılar için
tasarlanan etkileşimli alanlara giriş yapan
ziyaretçilerin sanal uygulamaları fark
etmeleriyle ilk olarak bilişsel angajman
başlar, daha sonra ise uygulamalarla direkt
etkileşim kurularak sürükleyicilik oluşur
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(Pine ve Gilmore, 1998, s. 97-105).

Bu tanım,
angaje olan ziyaretçinin sanal sistemlerle
etkileşime girmesi sonucunda deneyimsel
sürükleyiciliğin başladığını ifade etmektedir ve sürükleyicilik sürecine giren ziyaretçi için bilginin aktarılması, algılanması
ve kalıcılığı aşamaları gerçekleşmektedir.
Eğitlence tasarımında kullanılan dijital
sistemlerin sağladığı angajman kavramı,
mekânsal açıdan, mimari değerler ile sanal
sistemlerin ortaklaşa oluşturduğu yüksek
kullanıcı etkileşimini ifade etmektedir (Yum,
2020). Angaje olan bir ziyaretçi, sunulan
içeriğe konsantre şekilde gereken bilgi
aktarımı sürecine giriş yapar. Bu durum,
etkileşimli sistemlerin sağladığı bilgi oluşumu özellikleri adına önem taşımaktadır.
Sanal uygulamalar, mimari değerleri görsel
açıdan zenginleştirmenin yanı sıra mekânsal algı ve yaşatılan kullanıcı deneyimine
katkı sağlayabilirler.
1.1 Grafik Arayüz
Kamusal yapılarda grafik tasarımı uygulamalarının kullanılması sonucunda
mekânsal algı artırılarak, konumlandırılan
iletişimsel öğelerle ziyaretçilere farklı
mesajlar iletilebilmektedir (Berger, 2005). Bu
açıklama, yapılarda grafik tasarımı ürünlerinin bireysel ve toplu mekân algısını
güçlendirmenin yanı sıra içeriksel bilgi
aktarımını sağladığını ifade etmektedir.
Geleneksel olarak yapısal mimariye malzeme, renk, doku ve görsel biçimde hizmet
veren grafik tasarım uygulamaları, çağdaş
yaklaşımlarda sistem ile kullanıcı arasında
görsel ve işlevsel iletişim sağlayan grafik
sanal arayüzler biçiminde uygulanmaktadır. Çalışmada konu edilen sanal habitat ve
uzay yürüyüşü uygulamaları, kullanıcı ile
sistem arasında iletişim kuran grafik sanal
arayüzlerdir (Yum, 2015). Proje süreçlerinde
yapılmış olan gözlemlere dayanarak sanal
arayüzler aracılığıyla sistemle iletişim
kuran ziyaretçilerin, sistemlerin sağladığı
bireysel ve/veya toplu etkileşim sonucunda
oluşan artırılmış deneyim yaşayabildiklerinin söylenmesi mümkündür.
1.2 Etkileşim ve Kullanıcı Deneyimi
Etkileşimli sistemlerin sağladığı kullanıcı deneyimi, bireysel veya toplu olarak
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gerçekleşen bir işlemdir. Falk (2006), müze
ziyaretinde bulunan ziyaretçi kimlikleriyle
ilgili sınıflandırmalar sunan çalışmalar
yapmıştır. Kişisel kullanıcı deneyimi, farklı
ziyaretçi kimliklerine uygun olarak tasarlanan içeriğin bireysel etkileşim yoluyla
deneyimlenmesi neticesinde oluşmaktadır
(Yum, 2020, s. 47,79,100 ve 127). Eğitlence tasarımı yönteminde kullanılan stratejinin temel değerini oluşturan nitelik, kullanıcıyla
angajman sağlanmasıyla eğitici ve eğlendirici içeriği iletebilen etkileşimli ürünler
geliştirilmesidir. Kullanıcı deneyimi tasarımında bulunan angajman ve sürükleyicilik
kavramları, psikoloji bilimi açısından
motivasyon, ilgi ve tutum kavramlarıyla
ilişkili terimlerdir. Kişisel bilişsel becerilere bağlı olarak dahil olunan faaliyete
gösterilen ilgi, katılımın süresi ve konsantrasyon gücü, etkileşimin bir sonucu olarak
hedeflenen kullanıcı deneyimi seviyesine
ulaşılmasına olanak verebilmektedir (Yum,
2015; Yum, 2020, s. 106-108 ve 110). Matthews
(1997, s. 5-14), sanal teknolojiler sayesinde
sosyal yapılandırmacılığın gerçekleştiğinden bahsetmektedir. Sanal sistemlerin
bireysel deneyimle ilgili özelliklerinin yanı
sıra toplu deneyime katkı sağlayan özellikleri bulunur. Bu özelliklerin başında gelen
sosyal yapılandırmacılık kavramı, sanal
sistemleri toplu olarak deneyimleyen kullanıcılar arasında gelişen sosyal ilişkileri
ifade etmektedir. Bireysel deneyimin yanı
sıra toplu deneyime imkân veren sistemler,
farklı kişilerin ortak deneyim sürecinde
aralarında sosyal ilişkiler geliştirmesine
olanak vermektedir (Hourcade, 2007).
Sanal sistemlerde sağlanan etkileşim, farklı
biçimlerde oluşmaktadır (Shedroff, 1994).
Direkt Etkileşim bireyin faaliyete bilişsel
ve psikomotor becerileriyle katılımıyla,
Endirekt Etkileşim bireyin faaliyete gözlemci olmasının sonucunda bilişsel işlemler
gerçekleştirmesiyle ve Dolaylı (Kazara) Etkileşim tesadüfen faaliyete şahit olunarak bilişsel sürece girilmesiyle gerçekleşmektedir
(Piaget, 1964; Shedroff, 1994). Dijital sistemlerin
sağladığı etkileşim açıklanan üç şekilde
oluşabilir ve sistem kontrolünün gerçekleşme biçimi, oluşan etkileşimsel tipoloji
açısından belirleyici etkenlerdendir. Sanal
uygulamalar, kullanıcı deneyimi hedefleri

doğrultusunda direkt, endirekt veya dolaylı
olarak sistem üzerinden bireysel veya toplu
etkileşim kurulmasına sebep olmaktadır.
Etkileşimli teknolojilerin geçmişte fiziksel
ve analog kontrole bağlı sistem yönetimi
sağlamasıyla başlayan süreç, teknolojik gelişmeler sonucunda güncel olarak
sanal ve dijital kontrol mekanizmalarının
tasarlanmasına yol açmıştır. Budd ve Wakkary (2005), etkileşimin karmaşıklığını ele
almanın anahtarlarının hem teknik (faydacı
ve verimsel) meseleleri, hem de insani (sosyal
ve kültürel) hususları dengeli bir şekilde anlamak olduğunu belirtmektedir. Bu sebeple
işlevsel ürünlerin, hedef kullanıcı kimliklerine göre tasarlanması gerekmektedir.
Eğitlence içerikleri özellikle bilgisayar yazılımları gibi yüksek seviyede teknolojiye
bağlı uygulamalardır (Rapeepisarn vd. 2006).
Etkileşim biçimleri ile ilgili dönüşümden bahseden Manovich (2005), etkileşim
sağlanması amacıyla kontrol sağlayan basit
vücut hareketlerinin teknolojik uygulamaları yönetmesinden bahsetmektedir. Mobil
cihazlarda uygulamaları kontrol etmeye
yarayan dokunmatik teknolojiler, eğitlence
tasarımı uygulamalarında kontrol görevini
sanal yönetim sağlayan temassız kontrole yani jestlerle (gesture recognition) kontrole
bırakmaya başlamıştır (Yum, 2015 s.35,102 ve 129).
Teknolojik açıdan dokunmatik kullanımı
destekleyen mobil teknolojilerin yakın
gelecekte hareket algı sistemlerini destekleyeceğinin düşünülmesi mümkündür.
1.3 Etkileşimle Öğrenme
Duyular, kişilerin günlük hayatta çevreleriyle etkileşime ve iletişime girmelerine
imkan sağlayan temel algı mekanizmalarıdır. İnsanlar çevrelerini ve nesneleri
duyuları aracılığıyla algılarlar (Narter, 2019,
s. 59-65). Etkileşimli sistemlerin sunduğu
içerikler, duyular tarafından algılanarak
bireysel bilişsel becerilerin çalışmasına
sebep olurlar (Budd ve Wakkary, 2005). Gerçekleşen etkileşimin sonucu olarak kullanıcı
deneyiminin oluşması, bireysel duyuların
performansıyla ilgilidir. Duyularla öğrenme, farklı şekillerde gerçekleşebilir, Csapo
ve Roger (2006) öğrenme tiplerini görsel,
işitsel ve kinestetik biçimler olarak ifade
etmektedir (Resim 1).
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Duyular ile algılama, öğrenmeyi tetikleyerek işlemin biçimsel olarak belirli
fizyolojik şekillerde gerçekleşmesine
sebep olmaktadır (Piaget, 1964). Bu bağlamda çalışmalarında merkezlerde (Falk,
2006) etkileşimli öğrenme (Soloway vd. 1998)
ve eğitlenceyle öğrenme (Rapeepisarn vd.
2006) ekseninde görsel, işitsel ve kinestetik
öğrenme biçimleriyle (Csapo ve Roger, 2006)
ilgili özellikler açıklanmaktadır. Pasif bir
aktivite (Manzari, 2003) olarak kabul edilen
görsel öğrenme, görme duyusu aracılığıyla gerçekleşen bir işlemdir. Vücut dili
ve ifadeler aracılığıyla kurulan iletişim,
öğrenen kişinin zihninde bilişsel resimler
oluşmasını sağlamaktadır. Bu nedenle kitap
ve video içeriklerin sundukları bilginin
öğrenilmesi, yüksek seviyede akılda kalıcılık özelliğine sahiptir. İşitsel öğrenme,
dinleyerek gerçekleşen bir işlemdir. Sohbet
ve tartışma formatında gerçekleşen öğrenme, bireyin konuyu sorgulaması ve karşı
tarafa sorular yöneltebilmesi nedeniyle
bilginin yanı sıra ses ile ilgili ritim ve tona
bağlı duygu oluşmasına sebep olmaktadır.
Hafızanın yüksek seviyede kullanılması,
işlemin aktif olduğunu göstermektedir.
Kinestetik öğrenme, fiziksel aktivite aracılığıyla gerçekleşir. Dokunma veya hareket etme gibi fiziksel işlemler gerektiren
kinestetik öğrenme, deneyerek öğrenme
açısından en özgün yöntemdir. Resim 2,
duyular aracılığıyla oluşan etkileşimin,
insan-bilgisayar arasında gerçekleşme
biçimlerini sunmaktadır.
Fiziksel temasın yanı sıra görsel ve işitsel
olarak içeriğin sunulması, yaşanan deneyimin akılda kalıcılığı açısından değer
taşımaktadır. Piaget (1964, s. 176-186) ve
daha sonra Papert’in (1980) çalışmalarında
bilgi oluşumu ve yapılandırmacılıkla ilgili
yaptıkları araştırmalar, güncel eğitimin
altyapısını oluşturmaktadır. Piaget’in bilişsel beceriler ile psiko-motor becerilerin
ilişkisi ve etkisi konusunda sosyokültürel
bağlamda kullandığı yaklaşımlar, özellikle
çocuk gelişimi konusuna ışık tutmaktadır. Mekânsal algıya da değinen Piaget
ve Inhelder (1960), çalışmanın temelini
oluşturan mekân algısının çocuklarda
doğumdan başlayarak gelişen bir mekanizma olduğunu ifade etmektedir. Papert
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Öğrenme, 3 farklı biçimde gerçekleşir: görsel, işitsel ve kinestetik.
Kinestetik öğrenme etkileşimli sistemler açısından en önemli yöntemdir.
(1980),

bilgi oluşumu amacıyla çocuklarda
en verimli öğrenmenin hikâye, sanat eseri
veya etkileşimli nesneler aracılığıyla oluşabildiğinden bahsetmektedir. Bu açıklama
yaratıcı etkileşimli uygulama ve içeriklerin
eğitici niteliklerine dikkat çekmektedir.
Logo isimli etkileşimli yazılım aracılığıyla
çocuklarla ilgili denemeler yapan Papert,
çocukların gözlemlenmesi yoluyla araştırma vizyonunu gerçekleştirmiştir. Seymour
Papert’in etkileşimli sistemlerle ilgili
öngörüleri, araştırmanın ele alınış biçimine, sebep ve sonuçlarına yön vermektedir.
Papert’i takiben Soloway vd. (1998) etkileşimli sistemlerin eğitici temel hedeflerinin
kullanıcıların görevlerini kolay ve verimli
bir şekilde tamamlamalarına yardımcı
olmak olduğunu ifade etmektedir. Bu sebeple yazar tarafından yapılan çalışmalarda
açıklandığı üzere hareket algı sistemlerinin
sunduğu içeriklerin yüksek etkileşim ve
angajman sağlamasıyla, eğitim hedeflerini
yerine getirdiği söylenebilir (Yum, 2016, s. 23;
Yum, 2020, s. 87,182 ve 197). Çalışmada konu
edilen etkileşimli sistemler, çocuklarda öğrenme ve bilgi oluşumuna etki eden, eğitici
değerleri yüksek ve güncellenebilir tasarım
ürünleridir (Yum, 2020). Profesyonel işlerin
başarısının merkezin uygulama firması
tercihi ve ürünlerin yüksek kullanım frekanslarıyla ölçülmesi mümkündür. Sunulan
sanal uygulamalara ait görsel ve içeriksel
nitelikler ekseninde belirlenen literatür
hoparlör
ekran
konuşma sesi tanıma
ses kaydetme

Resim: 1
Öğrenme biçimleri.

Resim: 2
Duyularla insan-bilgisayar etkileşimi.

kültürel etkenler bilişsel beceriler
duyma
görme
koklama/tat alma
konuşma
sesler
kinestetik/hareket
dokunma/el becerisi

klavye/mouse
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temelli özellikler, çalışmanın tartışma
bölümünde değerlendirilmektedir.
2. Sanal Uygulamalar
Son yıllarda yaygınlaşan dijital mecra
uygulamaları arasında sunduğu kolaylık ile
en çok tercih edilenlerin başında sanal gerçeklik uygulamaları gelmektedir. Bu uygulamaların pratik olmalarının temel nedeni,
kullanılan yaygın teknoloji ve güncellenebilir içerik açısından kolaylıklar sağlamasıdır. Farklı amaçlarla geliştirilen uygulamalar, içeriksel özelliklere ve iletişimsel
tercihlere göre tasarlanmaktadır. Budd ve
Wakkary (2005, s. 58-63), etkileşimin yapısal
karışıklığının giderilmesinin,teknik ve
insanla ilişkili niteliklerin ilişkilendirilmesi
ve açıklanmasına bağlı olduğunu ifade
etmektedir. Bu durum, etkileşimin sunduğu
karışıklığın giderilmesi için tasarlanan içeriklerin kullanıcı kimliklerine göre düzenlenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Bu sebeple eğitlence tasarımı stratejileri
doğrultusunda ziyaretçilerin ihtiyaçlarının,
teknolojik olanaklar ekseninde ele alınması gerekmektedir. Müze ve merkezlerde
eğitlence tasarımı ürünleriyle ilgili mevcut
teknolojilerin ve uygulama içeriklerinin
açıklanması gerekmektedir.
Hareket algı teknolojileri müze ve merkezlerin yanı sıra sağlık sektörü, okullar ve
kurumsal firmalarda farklı amaçlar ve içeriklerle deneyim sağlamaktadır. Brandejsky ve Kilzer (2006), eğitlence tasarımının
kültür, sanat, tıp, askeriye, eğlence ve spor
alanları gibi sektörlerde kullanıldığından
bahsetmektedir. Eğitlence tasarımı etkileşimli birçok uygulamadan oluşmaktadır.
Bu amaçla özellikle hareket algı teknolojisinin kullanıldığı alanlarla ilgili örnekler
sunulmaktadır.
Spalding University, Entech, çocukları
yönelik tedavi merkezidir ve pediatrik
terapilerde destekliyici teknolojiler kullanmaktadır. Royal Shakespeare Company
gösterilerinde hareket algı sistemlerinden
faydalanmaktadır. Müzelerde kullanılan
modele göre daha stabil bir uygulama kullanan kumpanya, işaret imgeleri sayesinde
gerçek zamanlı hareketleri ekrana yansıtmaktadır. Cleveland Museum of Art hareket
algı sistemleri kullanımıyla ziyaretçilere

farklı deneyimler sunmaktadır. The Strong
Museum of Play hareket algı teknolojisiyle
çocuklara oyunlar oynatmaktadır.
2.1 Artırılmış Gerçeklik (AG)
Etkileşimli teknolojiler arasında ilk olarak
geliştirilen yöntem, grafik imgelerle bilgisayar modellerinin bir arada kullanımının
sonucunda, objelerin ekran üzerinde görsel
biçimde 3 boyutlu olarak algılanmasını
sağlayan AG uygulamalarıdır. Grafik
imgeler olan ‘Marker’ların fiziksel temas
ile kontrol edilmeleri esnasında oluşan 3
boyutlu modeller, sanal olarak ekranda
görüntülenebilirler. Bu uygulama biçimi,
sanal ile gerçek arasında bilişsel ve görsel
bağlantı kurarak fiziksel kontrol aracılığıyla sanal yönetim sağlamaktadır (Sommerauer
ve Müller, 2014).
2.2 Virtual Reality (VR)
VR kavramı Türkçede ‘Sanal Gerçeklik’
şeklinde kullanılmaktadır. Tasarlanan içerik, (Oculus Rift, FellReel, Luxebell) benzeri gözlük donanımlarına aktarılarak oluşan görsel
deneyim, oyun benzeri sürükleyicilik
sağlamaktadır. Bu tür uygulamalarda sanal
model ile temas mümkün değildir, içerik
ancak sanal gözlük aracılığıyla görüntülenebilir (Brandejsky ve Kilzer, 2006). Ekran
görüntüsünün sağladığı etki, bireysel deneyimi artırarak ve öğrenmeyi tetikleyerek
yüksek seviyede angajman oluşmasına imkan vermektedir. Oyun sektöründe birçok
VR uygulamasının yapılması, teknolojinin,
merkezlerin yanı sıra oyun konsollarıyla ev
hayatına da girdiğinin göstergesidir.
2.3 Hareket Algı Sistemleri
İnsan hareket ve ifadelerinin kamera aracılığıyla algılanmasıyla bilgisayar ortamında
yaratılan içeriğe uygun etkileşime dönüştürülmesi, oluşan kullanıcı deneyimine katkı
sağlayan bir yöntemdir (Chaudhary vd. 2010).
Özellikle sergi, müze, reklam ve tasarıma yönelik uygulamalarda sıklıkla tercih
edilen yöntem, eğitlence tasarımı açısından
temel uygulamaların başında gelmektedir.
Kullanılan teknolojinin gelişim sürecinin
başında kızılötesi LED teknolojileri ve
kamera düzeneği olarak tasarlanan yöntem,
konsol teknolojilerine uyarlanarak Kinect
(XBOX) gibi entegre kızılötesi lamba ve
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kamera düzeneklerine dönüşmüştür. Bu
teknoloji sayesinde içerik temas edilmeden kontrol edilebilir ve aynı düzenekte
değişken içerikler gerçek zamanlı olarak
paylaşılabilir. Hareket algı ürünleri bireysel
kullanıcıya hizmetin yanı sıra birden fazla
kullanıcıya eş zamanlı etkileşim yaratma
olanağı vermektedir.
3.

Araştırma

Çalışmanın araştırma bölümünde örnek
olarak dört farklı proje sunulmaktadır.
Yazarın ortak olduğu firma tarafından gerçekleştirilen farklı projelerin birer parçası
olarak sunulan uygulamalar, etkileşimli hareket algı teknolojilerini açıklayan örneklerdir. Bu bağlamda çalışmanın araştırma
bölümünde örnek projeler için özel olarak
tasarlanarak merkezlere konumlandırılan
‘Hareket Algı’ uygulamaları sunulmaktadır.
Araştırmada, uygulamalara ait etkileşimsel özelliklerin belirlenmesi ve aralarında
bulunan tasarımsal farkların açıklanması
hedeflenmektedir. Bu bağlamda farklı
yıllarda hayata geçen eğitlence projeleri
dâhilinde geliştirilen uygulamaların görsel,
deneyimsel ve teknoloji odaklı farkları
incelenerek, teknolojik gelişmelerin tasarım yaklaşımlarına ve kamusal yapılardaki
hedeflenen kullanıcı deneyimi seviyesine
etkisinin açıklanmasına çalışılmaktadır.
Sunulan teknolojilerin eğitici ve eğlendirici özelliklerinin yanı sıra merkezlerin,
ziyaretçilerin ilerlemeleri hakkında bilgi
toplamasına ve demografik sınıflandırma
oluşturmasına imkân sağlamaktadır (Yum,
2015, s. 104-105). Eğitlence tasarımının iletişimsel hedefleri doğrultusunda toplanan
bilgi ve geri bildirimler, merkezin sunduğu
deneyimin korunması ve geliştirilmesi
adına değer taşır (Yum, 2020).
3.1 Sanal Habitat Uygulaması
Sanal Habitat uygulaması deniz seviyesinin altında yaşayan canlıların doğal ortamlarındaki yaşamlarıyla ilgili gerçekçi bir
simülasyondur. Farklı türlerdeki canlıların
3 boyutlu modellenmeleriyle tasarlanan
arayüz, sistemi yöneten yapay zekâ aracılığıyla balıkların en doğal şekilde hareket
etmelerini sağlamaktadır. Yapay zekâ
yazılımının en büyük özelliği misafirlerin
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aktif alanda hareket etmeleri sonucunda
balıkların türlere göre stres seviyelerinde
artış veya düşüş sonucu tepki vermelerini
sağlamaktadır. Stres seviyesinde artış, balıkların hızlanarak arayüz alanı dışına çıkmalarına veya kayaların altına saklanmalarına sebep olmaktadır. Stres seviyesinde
düşüş ise balıkların sakinleşerek yavaşça
aktif alana tekrar girmelerine sebep olmaktadır. Bu etkileşim, türlerle fiziksel temasın
mümkün olmaması sebebiyle çocukların
ilgisini çektiği kadar yetişkinlere de değerli
bir görsel deneyim sunmaktadır. Araştırma
bölümünde, uygulamanın arayüz ve etkileşimsel özellikleri yazarın yönettiği farklı
projelerden örneklerle açıklanmaktadır.
3.2 Manila Ocean Park Akvaryumu
Filipinlerin başkenti Manila’da bulunan
akvaryum 2008 yılında hizmete açılmıştır.
İlk aşamada deniz canlılarını ziyaretçilere
tanıtan akvaryum, zaman içinde kanatlılar ve sürüngenlerle ilgili de gösterimleri
programına dâhil etmiştir. Akvaryumlarda
karşılaşılan en büyük sorun deniz canlılarına fiziksel temasın mümkün olmamasının,
ziyaretçilerde sebep olduğu sıradanlaşma
duygusu, ilginin azalması ve etkileşim
eksikliğidir. Bu durumun giderilmesi
amacıyla merkez tarafından atılan ilk adım,
etkileşimli sistemlerin kullanımına yöneliktir, zira teknolojik sistemler arzu edilen
ilgiye ve özgünlüğe erişilmesi açısından
son derece etkilidir. Özellikle Filipinler’de
bulunan hava ve su kirliliği sorununa karşı
ekolojiyle ilgili sosyal sorumluluk projeleri üretilmesini destekleyen akvaryum,
halen etkileşimli sistemlerin içerikleriyle
halkı bilinçlendirme çalışmalarına devam
etmektedir. Detaylı bir eğitlence projesi
olarak tasarlanan akvaryumda bulunan
diğer etkileşimli sistemler, yazarın tez
çalışmasında konu olarak ele alınmaktadır
(Yum, 2015; Yum, 2016).
3.2.1 Manila Ocean Park Akvaryumu
Sanal Gerçeklik Uygulaması
Yazarın ortak olduğu firma tarafından
yapılan uygulama, ilk defa bir akvaryumda yapılan sanal gerçeklik uygulamasıdır.
Bir yazılım firması (Touchbiance) tarafından
geliştirilen teknoloji, reklam, tanıtım ve
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Resim: 3
Hareket algı uygulama örnekleri.

Resim: 4
MOP Sanal habitat uygulaması.
Resim: 5
MOP Ring Screen uygulaması.

iletişim sektörlerinde çığır açarak etkileşimli görsel iletişim ve eğitimi müze ve
merkezlere taşımıştır (Karydis, 2011). Manila
Ocean Park’ta birden fazla etkileşimli
üründe kullanılan teknolojinin en bilinen
uygulaması Resim 3’te gösterilen ‘Sanal
Habitat’ uygulamasıdır.
Resim 3’te görüldüğü biçimde diğer
uygulamalarla benzer renk tonlarına
sahip uygulama, mekânsal aydınlatmanın
uygulamalarda kullanılan projeksiyonlara
bağlı olması sayesinde özgün bir atmosfer
oluşmasına imkân sağlamaktadır. Mekansal algı üzerinde etki eden uygulama,
konumlandığı alanın görsel değerini
oluşturmaktadır. Resim 4’te görüldüğü

üzere firmanın eğitlence tasarımına uygun
tasarladığı akvaryumda ‘Ring Screen’ gibi
özgün uygulamalar da bulunmaktadır.
Grafik arayüz detayı açısından 2008
yılında üretilen Sanal Habitat uygulaması,
daha sonra yapılan uygulamalara göre daha
basittir, ancak ilk olmasının heyecanı ve
yaşattığı deneyim nedeniyle akvaryumu ziyarete sebep teşkil etmektedir. Uygulamanın daha sonra yapılan uygulamalara göre
daha basit gözükerek 2 boyutlu çizgi film
dünyasını andırması, çocuklar açısından
daha kolay algılanmasına imkân vermiştir.
Genel eğitlence temalandırmasının önemli
bir elemanı olan uygulama, mekânsal
ergonomi açısından tercih edilen düşük
aydınlatma altında dikkat çekicidir.
3.3 Florya İstanbul Akvaryumu
Dünyanın en büyük tematik akvaryumu
olan Florya İstanbul Akvaryumu, eğitlence
tasarımı modelinin temel iş modeli olarak
uygulandığı bir merkezdir. Bu durum,
akvaryumun tüm iletişimsel ve finansal altyapısının eğitlence tasarımının başarısına
bağlı olduğunu göstermektedir. 2011 yılında ziyaretçilere hizmete başlayan akvaryum, tasarlanan ana tema ve alt temalarla
eğitlence tasarımı açısından yaşanması
gereken bir deneyim sunar. Yazar ve ekibi
tarafından geliştirilen eğitlence tasarımı senaryosuyla etkileşimli sistemler, grafikler,
videolar ve maketler, ziyaretçilere bilgilendirici ve eğlenceli içerikler sunmaktadır.
3.3.1 Florya İstanbul Akvaryumu Sanal
Habitat Uygulaması
Akvaryum için tasarlanan uygulama Manila Ocean Park uygulamasına göre geniş bir
alanda daha fazla kişinin birarada etkileşim
kurmasına imkân vermektedir. Resim 5’te
görüldüğü üzere gelişkin grafik arayüz, diğer akvaryum uygulamasına kıyasla sualtı
yaşamını detaylı biçimde sunmaktadır.
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2011 yıılında açılan akvaryumda bulunan uygulamada görsel olarak 3 boyutlu
modelleme ürünü balıklar yapay zekâ
yardımıyla ziyaretçilerle etkileşime girerler. Yapay zekânın yönettiği balıklar, stres
seviyelerine göre gezinebilir veya saklanabilirler. Bu uygulamada yer alan balıklar,
firma tarafından geliştirilen balık veritabanı yazılımı sayesinde güncellenebilir, farklı
türler eklenebilir veya hareketleri kontrol
edilebilir. Bu durum ziyaretçilerin sayısına ve ilgisine göre içeriğin yönetilmesini
ifade etmektedir. Hareket algı kamerası
tarafından kaydedilen görüntüler, internette
satış ve pazarlama amacıyla kullanılarak
merkezin marka değerine ve imajına katkı
sağlamaktadır.
3.4 Atlıkarınca Oyuncak Sergisi
Bursa şehrinde bulunan Tofaş Anadolu
Arabaları Müzesi’nde 2011 yılında gerçekleşen sergi, Rahmi Koç ve Naim Arnas’a
ait oyuncakları bir araya toplayarak
etkileşimli sistemlerin katkısıyla özgün deneyimler sunmaktadır. Geçici sergide bulunan artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik,
video ve tüm animasyon içerikleri; tasarım
firması tarafından tasarlanarak eğitlence
senaryosuyla ziyaretçilere sunulmuştur.
3.4.1 Oyuncak Sergisi Sanal Gerçeklik
Uygulaması
Görsel olarak firma tarafından tasarlanan
en gerçekçi sanal habitat uygulamasıdır.
Su altı ve balık detaylarının gelişkinliğinin yanı sıra yapay zekânın kontrol ettiği
balıkların hareketleri açısından son derece
gerçekçi ve doğaldır.
Resim 6’da görüldüğü üzere gerçeğe yakın
bir anlatım sunan uygulama sayesinde
ziyaretçilerin görüntüyü zemine yerleştirilen bir akvaryuma benzetmeleri, uygulamanın tasarımsal gerçekçiliğinin kanıtıdır.
Aynı teknoloji ve içeriğin 3 farklı projede
kullanılması, teknolojik uygulamaya ait
gelişmin ve kullanıcı deneyimi açısından
farklı projelerde sualtı yaşamının görselleştirilme tercihinin bir göstergesidir.
3.5 Medeni Dinç Uzay Merkezi
Guinness Rekorlar Kitabı’na mimariyle
alakalı birçok kategoride giren merkez,
2012 yılında eğlence ve alışveriş amacıyla
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inşaa edilmiş bir kültür, eğlence ve dinlenme merkezidir. Rekorlar kitabına giren
kapalı dönmedolap, yapının görsel açından
sembolleşmesini sağlamıştır. Eğitlence
senaryosu dâhilinde yazarın ortak olduğu
firma tarafından tasarlanan etkileşimli
sistemler, Polimeks İnşaat’ın mimari ve inşasını yaptığı merkezde sunulmaktadırlar.

Resim: 6
İstanbul Akvaryumu sanal habitat
uygulaması.

3.5.1 Medeni Dinç Uzay Merkezi Sanal
Gerçeklik Uygulaması
Uygulama içeriği açısından diğer merkezlerden ayrılan merkez, ana tema olarak
tercih edilen uzay konusunun işlenmesi
amacıyla eğitlence tasarımına uygun kurgulanmıştır. Uzay merkezi olarak ayrılan
alanda gezegenler hakkında bilgi veren 12
adet kiosk, 7 metrelik uzay projeksiyonu,
uzay mekiği simülatörü ve sanal gerçeklik
uygulaması olan ‘Uzay yürüyüşü’ bulunmaktadır.
Resim 7’de görüldüğü üzere görsel olarak
ay yüzeyini yansıtan uygulamada yürüyen
kişiler astronotların bıraktığı ayak izlerini
bırakırlar. Uygulamada belirli bir süreden
sonra izler kaybolarak diğer ziyaretçilerin
uygulamayı deneyimlemesine imkân verir.
Farklı dönemlerde diğer gezegenlerin görsellerinin kullanılması, ziyaretçilere tüm

Resim: 7
Oyuncak Sergisi sanal habitat uygulaması.

Hareket Algı Kullanıcı Deneyimi Etkileşimsel Özellikleri

Resim: 8
Uzay Merkezi hareket algı uygulaması.

gezegenlerin sanal yüzeylerinde yürümelerine imkân vermektedir.
4.

Tartışma

Araştırma bölümünde sunulan projeler
literatür temelli ölçütlere uygun biçimde
değerlendirilmekte, bulgular çalışmanın
ilerleyen bölümlerinde açıklanmaktadır.
4.1 Uygulamaların Değerlendirilmesi
Çalışmanın sunduğu literatür bölümü ve
araştırmanın hedefleri doğrultusunda örnek
projeler değerlendirilmiştir. Değerlendirmenin temel amacı, uygulamalar arasında bulunan tasarım ile teknoloji odaklı
benzerliklerin yanı sıra, öğrenmeyle ilgili
bulguların ortaya konulmasıdır.
Çalışmada kullanılan literatüre bağlı olarak
oluşturulan değerlendirme kriterlerine ait
bulgular, takip eden bölümde sunularak
açıklanmaktadır.
4.2 Değerlendirme Sonuçları

Tablo: 2
Uygulama değerlendirme tablosu.

Araştırma proje tasarım, uygulama ve bakım süreçlerinde toplanan video, fotoğraf,
olumlu /olumsuz geri bildirim ve tasarımcı
gözlemine dayanan ‘nitel-kalitatif’ bir
çalışmadır. Merkezlere teslim edilen iş
revizyonlar sonucunda onaylanmıştır ve
kullanımdadır. Nitel araştırmanın desteklenmesi için görseller çalışmada sunulmaktadır. Kullanımı gösteren video verilerin
talep halinde paylaşılması mümkündür.
Bu bilgiler ışığında ana metin düzenlemesi
yapılmıştır. Araştırma literatür temelli kriterlere dayanmaktadır ve sunulan ürünler
bu kriterlere göre değerlendirilmektedir.
Değerlendirme kriterleri literatür olarak

açıklanan kaynaklardan oluşarak sunulan vaka çalışmaları, çalışmanın kalitatif
hedefleri doğrultusunda incelenmektedir.
Bu bağlamda değerlendirilme ölçütlerini
oluşturan kriterler aşağıda açıklanmaktadır.
1. Sıra: Uygulama adıdır ve yazar
tarafından gerçekleştirilmiş olan
4 farklı haraket algı uygulaması
değerlendirilmektedir. Brandejsky ve
Kilzer (2006), eğitlence tasarımının
çok amaçlılığından ve farklı alanlarda kullanımından bahsetmektedir.
Uygulamaların gerçekleştiği yapılar
akvaryum, müze ve Avm’den oluşmaktadır.
2. Sıra: Sunulan uygulamaların sağladığı etkileşim tipi değerlendirilmektedir. Pine ve Gilmore (1998, s. 97-105)
ifadesine uygun biçimde, hareket algı
sistemi uygulamaları direkt etkileşim
sağlayan ürünlerdir.
3. Sıra: Etkileşimli uygulamalar, bilgi
oluşumu ve öğrenmeyle ilgili olarak
(Piaget ve Inhelder, 1960) ifadelerine
uygun biçimde değerlendirilmektedir.
4. Sıra: Uygulamalar tasarım disiplinleri
açısından değerlendirilmektedir. Bu
bağlamda mevcut dijital görselleştirme yöntemleri ile içeriğin anlatılma
biçimleriyle ilgili tercihler, ürünlerin
arayüz özelliklerinin belirlenmesinde
temel etkenlerin başında gelmektedir.
5. Sıra: Uygulamalar (Csapo ve Roger,
2006) tarafından açıklanan öğrenme
biçimleri açısından değerlendirilmektedir.

Uygulama Adı

Etkileşim Tipi

Arayüz Teknolojisi

Bireysel Beceri Tipi

Tasarım Tipolojisi

Öğrenme Biçimi

Manila Park

Direkt

Hareket Algı

Bilişsel PsikoMotor

2B Grafik Dijital

Görsel Kinestetik

İstanbul Akvaryumu

Direkt

Hareket Algı

Bilişsel PsikoMotor

3B Grafik Dijital

Görsel Kinestetik

Atlıkarınca Sergisi

Direkt

Hareket Algı

Bilişsel PsikoMotor

3B Grafik Dijital

Görsel Kinestetik

Uzay Merkezi

Direkt

Hareket Algı

Bilişsel PsikoMotor

2B Grafik Dijital

Görsel Kinestetik
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Yazar tarafından gerçekleştirilen diğer
bilimsel çalışmalardan farklı olarak hareket
algı sistemi uygulamalarının derlenerek
bu çalışmaya konu olması, uygulamalar
arasında birden fazla ortak nitelik bulunması sonucunu doğurmaktadır. Uygulamalara arasında bulunan en büyük farklılık
içeriksel değişkenlikle ilgildir. Bu sebeple
kronolojik olarak açıklanan çalışmalar
arasında bulunan temel 2 farklılık bulunmaktadır.
İlk farklılık içerik ile ilgilidir. Sunulan
uygulamalar arasında 2B ve 3B içerik üretilmiştir. Bu durumun temel sebepleri şöyledir; Tasarımcı firma tarafından yapılan
Manila Ocean Park için yapılan yazılımın
o dönemde teknolojik olarak 3B balık örgüsünü (mesh) desteklememesi sebebiyle 2B
grafik balıklar kullanılmaktadır. Istanbul
Akvaryumu ve Atlıkarınca sergisinde 3B
balık örgüleri oluşturularak gerçek zamanlı
jeneratif bir yazılım tasarlanmıştır. Uzay
merkezi projesinde kullanıcılara ait mekansal algının 2B/3B farkının ortaya konulması açısından yarattığı zorluklar nedeniyle
2B gezegen görselleri kullanımı yönünde
tercihte bulunulmuştur.
İkinci nitelik kullanılan donanım ile ilgilidir. Manila Ocean Park projesinde kullanılan kızılötesi lamba ve kamera donanımı,
diğer projelere uygun zamanda piyasaya
sürülen Microsoft Kinect olarak kullanılmaktadır. Bu değişim sistemlerin daha
stabil çalışmasına olanak sağlayarak, ürün
performansını artırmaktadır.
Literatür değerlendirme tablosunun ortaya
koyduğu sonuçlar nitel bulgulardır ve tablonun sağladığı bulgular maddeler halinde
sunularak açıklanmaktadır.
a) Uygulamaların değerlendirilmesi
sonucunda edinilen gözlem ve farklı
yaş gruplarından ziyaretçilerle yapılan diyaloglara dayanarak 3 boyutlu
içeriklerin 2 boyutlu modellere göre
daha gerçekçi ve etkileyici oldukları söylenebilmektedir, uygulama
arayüzleri arasında bulunan grafik
anlatım farklılıklarının kullanıcı kimlikleri açısından etkisi bulunmaktadır.
b) Kullanıcı deneyimi açısından 3 boyutlu uygulamaların küçük çocuklar
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kadar daha büyük yaşlarda çocuklara
da ilginç gelmesi, farklı yaş gruplarının uygulamayı deneyimlemesine
imkan vermektedir.
c) Direkt etkileşim oluşturan uygulamalar, kısmen endirekt ve dolaylı etkileşim de sağlamaktadır. Çocukların
etkileşimi esnasında ebeveynlerinin
de uygulamayı kullandıkları gözlemlenmiştir.
d) Çalışmanın literatür bölümünde sunulduğu üzere hareket algı teknolojisine bağlı olarak çalışan uygulamalar,
içeriğin esas aldığı temadan bağımsız olarak bilişsel ve psiko-motor
becerilerin aktive edilmesiyle görsel
ve kinestetik öğrenme biçimlerini
desteklemektedir.
Merkezlerde, kurulumda ve sonrasında
kullanım frekansları ile geçirilen vakit
incelendiğinde, uygulamaların hedeflenen
kullanıcı deneyimi seviyesini aştıkları
tespit edilebilmektedir. Müze, AVM ve sergide yer alan uygulamalar, farklı kullanıcı
kimliklerine, benzer seviyelerde tatmin ve
deneyim sağlayarak merkezde geçirilen
sürenin kalitesi üzerinde etki etmektedirler,
konuyla ilgili fotoğraf, video, web sitesi
sayfası ve gazete haberi formatına veriler
bulunmaktadır. Bu durum uygulamaların
konumlandırıldıkları merkezin kimliğini
aşarak ziyaretçi ile içerik arasında gerçekleşen etkileşimi ortaya koymaktadır.
Çalışmaların verimsel başarısını gösteren
en önemli etken, kurum ve ziyaretçi memnuniyetiyle ilgili olumlu geri bildirimlerdir.
Sunulan uygulamaların çocuklar üzerine
etkileriyle ilgili bazı çıkarımlarda bulunulması mümkündür. Öncelikle çocuklar
yaş gruplarına bağlı olarak farklı tavırlar
sergilemektedir. Bazı çocuklar etkileşime
girmeden kenarda aktif olanları seyrederek katılım sağlarken, bazı çocuklar ise
çekince göstermeden aktif alanda balıklarla
etkileşime girmişlerdir. Uygulama, yürüme
çağında olan çocuklardan 10 yaşına kadar
olan çocuklar için idealdir. Yaşı daha büyük çocukların hızlıca inceleme yapıp sonra daha gelişkin, tercihen dokunmatik ve
oyunsu uygulamalara doğru yöneldikleri
gözlemlenmiştir. Renkli arayüzün davetkâr
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özellikleri, uygulamayı tespit eden çocukların genelde koşarak aktif alana girmelerini cesaretlendirmektedir. Örnek uygulamalarda gözlemlendiği üzere, aileleriyle gelen
çocukların gözetim altında uygulamayı
kullanmaları, etkileşim açısından ilginç bir
durumdur, zira uygulama çocuklara direkt
etkileşim biçiminde, gözetmen ailelere
ise endirekt veya dolaylı olarak deneyim
yaşatabilmektedir.
5. Sonuçlar ve Öneriler
Kamusal yapılarda merkezin cazibesinin
artırılması amacıyla tercih edilen uygulamaların sunduğu içerikler, eğitimin 360
derece yayılması açısından değer taşıyan
girişimlerdir. Eğitlencenin tarihi gelişim
sürecinde televizyonun önemi yadsınamaz,
zira ülkemizde Barış Manço ve Adile Naşit
gibi sanatçılar yaptıkları yayınlarla eğlenceyle eğitim vermenin öncüleri olmuşlardır. Her ne kadar merkezlerde uygulanan
eğitlence senaryosu tüm ziyaretçilere
yönelik bir strateji olsa da çalışmada sunulan uygulamalara ait içeriklerin ele alınma
biçimleri nedeniyle, hareket algı uygulamalarının temelde çocuklara yönelik bir
tasarım uygulaması olduğunun söylenmesi
mümkündür.
Çalışmada sunular projeler için tasarlanan
ürünler, aynı teknolojiye sahip farklı uygulamalara ait içeriklerin, sunulan literatür
ekseninde tasarım ve iletişim ekseninde
ele alınış biçimleriyle ilgili bilgi sağlamaktadır. Eğitlence tasarımı odağında mimari
ve mekânsal algıyı etkileyen uygulamalar,
özellikle mimariyle ilişkili mekânsal görsel
iletişim tasarımı açısından özgün fikirler
sunmaktadır. Bu sebeple çalışmada sunulan
benzer uygulamaların mimari ve marka
değerine katkı sağlamasının yanı sıra,
iletişimsel olarak özgünlük sağlayabileceği
gerçeğinin ortaya konulmasına çalışılmaktadır. Tartışma bölümünde yapılan değerlendirme işlemi bulgularının açıklanması
gerekmektedir. Brandejsky ve Kilzer (2006),
eğitlence tasarımının farklı alanlarda kullanılmasına yönelik ifadesine göre akvaryumların kültür merkezi, uzay merkezinin
ise bir Avm’de konumlanması nedeniyle
eğlence merkezi olduğunun söylenmesi
mümkündür. Hareket algı uygulamalarının

etkileşimi direkt biçimde gerçeklemektedir
(Pine ve Gilmore, 1998, s. 97-105). Gözlemcilerin
endirekt etkileşim deneyimledikleri uygulamaların, görsel özgünlükleri nedeniyle
mekansal olarak tespit edilmeleri mümkündür. Arayüzler vasıtasıyla gerçekleşen
etkileşim hareket algı sistemine bağlıdır ve
ziyaretçiler sistem ile sanal arayüz aracılığıyla iletişim kurarlar. İletişim kurulması
için gereken faaliyet, önce bilişsel sonra
psiko-motor işlemlerdir (Piaget ve Inhelder,
1960). 10 yaşından ufak çocukların alanı algılamadan ve anlamadan harekete
geçerek etkileşime dahil oldukları gözlemlenmiştir, bu durumun sebebi arayüz
üzerinde gerçekleşen animatif hareketlerin
cazibesidir. Farklı yaş gruplarının tepki ve
deneyimlerini açıklayan video ve fotoğraf verileri mevcuttur. Tasarım tipolojisi
açısından grafik ve dijital tasarım ürünleri olan uygulamalar, öğrenme biçimleri
açısından görsel ve kinestetik öğrenmeyi
desteklerler (Csapo ve Roger, 2006). Bu durum
çocuklarda bilgi oluşumu açısından Piaget,
Csapo ve Roger’in ifadesine uygun şekilde
görsel/bilişsel ve kinestetik/psiko-motor
beceriler ve işlemlerin faaliyeti hakkında
bilgi sağlayabilmektedir.
Çalışmanın metodolojik strüktür bölümünde sorulan sorulara, araştırma bulgularına
dayanan cevaplar verilmesi gerekmektedir.
Hareket algı sistemlerinin etkileşim tiplerine göre etkileri bulunmaktadır. Kullanıcı
deneyimi, gerçekleşen etkileşime bağlı
olarak oluşan bir değerdir. Bu bağlamda
teknolojik donanım, 2 boyutlu ve 3 boyutlu
tasarım yazılımlarında gerçekleşen gelişme,
tasarlanan içeriklerin daha gerçekçi olmasını, dolayısıyla yükselen kullanıcı değerini
ifade etmektedir. Arayüz tasarımlarının gerçek hayat fenomenleri (sualtı yaşamı, uzay, vs.)
sunması, içeriklerin ilgi çekmesine, belirli
ölçülerde eğitici olmasına ve en önemlisi eğlendirmesine imkan vermektedir.
Hareket algı sistemlerinde kullanılabilecek içeriklerin sınırı tasarımcının yaratıcılığına bağlıdır. Önemli olan ziyaretçi
kimlikleri ve merkezin koleksiyonlarına
uygun içerikleri üretilmesidir. Çalışma için
oluşturulan literatür bütünleşik kavramlara
dayanmakta, yazar tarafından yapılmış olan
çalışmalardan alıntılar yapılmaktadır. Bu
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durumun temel sebebi, eğitlence tasarımı gibi disiplinlerarası bir konu özelinde
gerçekleştirilen projelerin birinci ağızdan
açıklanması hedefidir, zira eğitlence tasarımı profesyonel olarak çalışılarak öğrenilebilecek bir uzmanlık alanıdır. Bu sebeptendir ki, okullarda formel eğitlence eğitimi
yoktur, eğitlence firmaları grafik, mimari,
ürün, dijital ve etkileşim tasarımı konularında uzman tasarımcılar ile sosyal bilimler
konularında uzmanları bir araya getirmek
suretiyle proje çalışma grupları kurarlar.
Çalışma için seçilen örnek projelerin aynı
teknolojiye dayanması, farklı zamanlarda
yapılan projelerin içeriksel ve deneyimsel
etkilerinin değerlendirilmesi adına önem
taşımaktadır. İlk olarak tamamlanan Manila
Ocean Park projesinde kullanılan kızılötesi kamera teknolojisinin zaman içinde
Kinect teknolojisine dönüşümü, sistemlerin
yazılım ve kurulum süreçlerinin gelişimi
hakkında bilgi sağlamaktadır. Bu sebeple
projelerin kronolojik sunumu, projelerde
yaşanan teknolojik ve içeriksel gelişim hakkında bilgi sağlayabilmektedir. Gelişimin
açıklanmasının yanı sıra projelerin ortak
değerlendirme ölçütlerine göre incelenmesinin sağladığı bilgi, çalışmanın hedefleri
doğrultusunda uygulamalarla ilgili tespitler
yapılmasına imkan vermektedir. Bu bağlamda kronolojik açıdan değerlendirildiğinde uygulama içeriklerinin gücü tasarımcının yaratıcılığına bağlıdır. Kullanıcı
deneyimine direkt etki sağlayan uygulama
içerikleri, merkezin algısını artırarak reklam ve pazarlama açısından finansal katkı
sağlayabilmektedir. Çalışmanın uyarlama
bölümü ortaya koymaktadır ki, eğitlence
tasarımına bağlı sanal teknolojiler bilgi
oluşumu, kullanıcı deneyimi ve etkileşim
açısından değer taşımaktadır. Uluslararası örnekler ve yazar tarafından yapılan
projelerde geliştirilen uygulamalar dijital
altyapılarıyla güncellenebilir tasarımlardır.
Uygulamaların en önemli özelliği, kullanım
geri bildirimleri sağlayarak merkezlerin
kendilerini geliştirmeleriyle ilgili olanaklar
sağlamasıdır. Araştırmanın vaka çalışması
olarak birden fazla proje sunması teknolojinin güvenilirliği hakkında veri sağlayarak gelecek çalışmalara yönelik fikirlerin
oluşmasına imkan vermektedir.

136

Sayı 33, Temmuz 2021

‘Sanal Habitat’ uygulamasının tüm teknoloji odaklı özelliklerinin yanı sıra en büyük
değeri sosyoloji ile ilgilidir, zira birden
fazla ziyaretçinin aynı anda etkileşim
yaşayarak sosyal yapılandırmacılığa uygun
biçimde ilişki kurmasına imkân vermektedir. Teknolojik sistemlerin oluşturduğu
kullanıcı deneyimi, içerik bilginin uzun süreli akılda kalmasını sağlamanın yanı sıra
keyifli bir eğlence sunmaktadır. Projelerle
ilgili ilginç bir anekdot ise bazı ziyaretçilerin uygulamayı evlerinde kullanmak
amacıyla kurulmasını talep etmiş olmalarıdır. Bu durum kaliteli bir etkileşimin
inandırıcılık ve eğlendiricilik özelliklerini
ortaya koymaktadır. Geçmiş çalışmalarda
değinildiği üzere gelecekteki çalışmalarda
da eğitlence kavramının tasarım alanlarıyla
ilişkisi ve merkezlerde oluşan öğrenmeyle ilgili kolektif deneyimin ve ziyaretçi
psikolojisinin daha detaylı incelenmesi
planlanmaktadır

•
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Öz
Kentlerin görsel yüzü olan dış duvarlar,
cephe oluşturduğu iç mekan ve yakın dış
çevresi ile iletişim kurmaktadır. Cephe
tasarımında; biçim, malzeme, renk, doku,
doluluk-boşluk (geçirgenlik) görsel iletişim
gücünü belirleyen en önemli dış duvar
öğeleridir.
Kentsel dönüşüme bağlı olarak hızlı inşa
hareketleri içinde her bölgenin yerleşim
potansiyellerine göre farklı biçimlenme
yaklaşımları görülmektedir. İstanbul İli
Kadıköy İlçesi Bağdat caddesi yakın çevresi
de mevcut potansiyelleri gereği hızlı yapı
üretiminden en çok etkilenen yerleşim
bölgelerinden biridir. Bölgede yapılan ön
analizlere göre ölçek olarak yaşanan
değişimin yanında, yüksek binaların son on
yıl içinde en az bir cephesinin tamamen
sağır (kapalı) olarak yapıldığı dikkat çekici
bir şekilde gözlenmektedir. Dokuda belirgin
olarak hissedilen bu yaklaşımın, binanın
yakın çevresinde yaşayan kalıcı kullanıcı, ya
da sokağı kullanan geçici kullanıcılar için;
aidiyet duygusunu azaltabilme, güvensiz
sokak oluşturabilme, iletişimin azalması ile
komşuluk ilişkilerinin azaltabilme
potansiyellerine sahip olduğu görülmektedir.
Bu çalışmanın hipotezi; yaygınlaşmakta olan
bu cephe tasarım yaklaşımının bina yakın
çevre kullanıcısı üzerinde etkisinin oran,
uyum, geçirgenlik, sosyal statü ve
toplumsallık özelliklerinin istatistiksel
anlamlı farklılık içermesinin
sorgulanmasıdır. Bu amaçla Kadıköy ilçesi
Bağdat Caddesi yakın çevresinde belli
ölçütlere göre alan ve anket çalışması
yapılmıştır. Konut mimarisinde dış cephe
tasarımı algı ölçeğine yönelik tanımsal
istatistik bilgiler ve çalışmanın hipotezleri
doğrultusunda istatistik anlamlı farklılığın
sınanmasına yönelik çıkarımlar
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bina, bina cephesi, dış
duvar, ölçek, oran, geçirgenlik, toplumsallık,
sosyal statü.
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Extended Abstract
The outer walls, which are the visual faces of the cities, communicate with the space formed by the facade and its immediate
surroundings. The most important external wall elements Used in facade design that determine the visual communication
power are form, material, colour, texture, and occupancy-void (permeability).
If the renewal movements are defined under the heading of urban transformation, it is seen that the impact value of the
building productions that started and continued in this context have different characteristics than provinces, regions or even
districts. Changes especially in the regions which are more preferred for settlement, affirm not only the purpose of durable
building production, also the new texture features and building production approaches confirm this. Each residential area
tends to show growth and behavioural changes. Although change spreads over time and is more easily accepted when it
develops within its natural needs, it may have negative physical consequences when a physical change occurs that does not
fully express the need for renewal. In this context, it is thought that the close vicinity of Bağdat Street in Kadıköy district of
Istanbul is close to this mentioned rapid change feature. In this context, close vicinity of Bağdat Street, Kadıköy district, where
the rate of change and its results are more intense, was chosen as the study area.
It is observed that at least one facade of high-rise buildings between Bağdat Avenue and the coastal road within the rapid
renewal movements has been constructed as blind (closed) in the last decade. These buildings depending on the size of the
parcel they are located generally have different heights ranging from 30 to 60 meters. The fact that at least one facade of a
building is completely closed means that a facade ranging between 30-60 meters is completely blind. It is observed that there
is a cheaper, more disordered approach in material usage and surface design of these completely closed facades, especially
more so than the front facade, which characterizes the entrance to the building, and this approach has started to increase in
the new buildings around the buildings with this feature. For the permanent user who lives in the close vicinity of the building
or temporary users who use the street; it is seen that it has the potential to reduce the sense of belonging, to create an insecure
street, to decrease communication and to decrease neighbourly relations.
The hypothesis determined in the framework of the problem mentioned in this study; the question of the effect of this
widespread façade design approach on the user of the building and immediate environment includes statistically significant
difference in proportion, adaptation, permeability, social status and community features. For this purpose, preliminary
examinations were made in the vicinity of Bağdat Avenue in Kadıköy district, according to certain criteria, and the boundaries
of the study area were determined. Building selections in residential buildings according to facade design approaches and
analysis of selected buildings according to certain criteria were made within the determined borders. The change initiated by
the determined façade design approach within the boundaries of the impact area created in the immediate vicinity of the
buildings provided some area-specific data. According to this; change of scale, size of structures; scale-ratio, the relationship
that this change physically establishes with the existing texture; harmony-balance, not all facades of new buildings establish
the same relationship with the buildings in the same building and its immediate surroundings, occupancy-space; permeability,
different material selection and use on each facade of new buildings; social status, isolation and alienation created by highrise buildings in the immediate vicinity; community titles were obtained. Five (5) separate questionnaire questions were
prepared on these main topics. According to the determined buildings and the results obtained from them, a survey was
conducted with close environment users and architects with professional experience. In the residential architecture developed
by us, the implications for testing statistical significance for groups determined with the help of correlation analysis, relations
and group difference analysis in line with the descriptive statistical information regarding the exterior design perception scale
and hypotheses of the study were evaluated.
The results show a significant difference between the participant groups. Permanent users, on the other hand, did not answer
“I agree” to the proposition of scale as much as the temporary and architectural group. Permanent users, architects, and
temporary users, respectively, are most adversely affected by the change.
Keywords: Building, building façade, exterior wall, scale, proportion, permeability, sociality, social status.
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1.

Giriş

“…Bir duvarı dikmeden önce, o duvarı
dikmekle neyi dışarıda (duvarın dış tarafında),
neyi içeride (duvarın iç tarafında) sınırladığımı ve de böyle yapmakla kime rahatsızlık
verdiğimi bilmek isterim. Diyebilirim ki
her zaman duvarı sevmeyen, yıkılmasını
isteyen birileri vardır...”(Frost, 1969, 33).
“…Duvar bir anlamda evler, sokaklar,
alanlar, mahalleler, semtler gibi kentsel
birimleri tanımlayan sınırları oluşturur.
Böylece kent yapısının bölümleri ortaya
çıkmış olur…” (Kepes, 1996, 177).
Geçmişte yapı inşa yöntemleri cephe
tasarımına sınırlamalar getirirken zamanla
gelişen yapı teknolojisi ile sınırlar değişmiştir. Teknolojik gelişmeler duvarın daha
geçirgen şeffaf tasarlanmasına olanak
sağlarken, son on yılda inşa edilen yeni
binaların daha az geçirgen ve kısmen kapalı cepheye sahip oldukları görülmektedir.
Oysa bina fiziksel özellikleri ile yakın çevresiyle bütünleşerek sokakları, caddeleri,
kenti ve kentin kimliğini oluşturmaktadır.
Alkaya (2015, 18)’nın belirttiği gibi; “Özel
alanda karşı binayla kurulan ilişkide duvarlar, cepheler üzerinden görsel bir iletişim
kurulur. Sokakları belirleyenler, duvarlardan önceki boşluklardır. Dış duvarlar,
iç duvarları bütünleştirip mekânı kuran,
çevreye, dış atmosfere temas eden, açılan
elemandır”.
Krier (1988); bir binanın görevinin ve
öneminin tanımında, iletişim yetisi olan en
önemli mimari eleman olarak dış cepheye
vurgu yapmaktadır. Kentsel düzenin önemli bir öğesi olan “cepheler”, kent kullanıcıları tarafından kendilerince bir anlam ile
yüklenmektedir. Dolayısıyla cepheler taşıdıkları anlamlar itibariyle, görsel iletişim
kurarak bir kentin dilini oluşturmaktadır.
Türkiye’de birkaç on yıldır, cephelerin,
fiziksel çevre verilerinden bağımsız; insanların yaşayış biçimlerinden uzak, yakın
çevrede yer alan binaların fiziksel çevre
haklarını herhangi bir düşünce içermeden
engelleyen, yakın çevre ile sosyal anlamda
daha az ilişki kuracak bir biçimde tasarlandığı gözlemlenmektedir. Kentsel dönüşüme
bağlı olarak hızlı yeni yapı üretiminde,

bina tasarımları parsel bazında düşünülmekte, binanın yakın çevresiyle olan
fiziksel, sosyal, toplumsal ilişkisi farklı bir
boyut kazanmaktadır. Oysa bina dış duvarı
yakın çevresi ile iletişim içerisinde güçlü
sosyal bir bağ oluşturmaktadır. Kurduğu
iletişim ile birlikte komşuluk, aidiyet,
güven ile bağ kuvvetlenmektedir. İletişim
özellikle binaların komşuya bakan yüzeyinde yer alan pencere ve kapıları ile başlamakta, yanan ışıkları, penceresinde oturan
insanları, yaşama dair hareketlerin komşu
tarafından algılanması ve karşılık verilmesi
ile gelişmektedir. Ancak, gece ve gündüz
çevresiyle ilişki kurabilen konutlar son
yıllarda yeni cephe tasarımları ile tamamen
kapalı bir ya da birden fazla cepheleri ile
daha içe dönük, yakın çevresi ile iletişimi
daha zayıf bir algı oluşturmaya başlamıştır.
Çalışmada alan seçimi bu değişimi doğrular nitelikte özelliklere sahip olan İstanbul
İli Kadıköy ilçesi özelinde yapılmıştır.
Hızlı yenilenme hareketleri içinde Bağdat Caddesi ile sahil yolu arasında kalan
yüksek binaların son on yıl içinde en az bir
cephesinin tamamen sağır (kapalı) olarak
yapıldığı dikkat çekici bir şekilde gözlenmektedir. Bu binalar bulundukları parsel
boyutlarına bağlı olarak genellikle; 30 ile
60 mt arasında değişen farklı yüksekliklere
sahiptir. Bir binanın en az bir cephesinin
tamamen kapalı olması 30-60mt arasında
değişen bir cephenin tamamen sağır olmasını ifade etmektedir. Tamamen kapalı olan
bu cephelerde malzeme kullanımı ve yüzey
tasarımında özellikle binaya girişi niteleyen ön cepheden daha ucuz, daha özensiz
bir yaklaşımın olduğu ve bu yaklaşımın bu
özelliğe sahip binaların çevresinde yer alan
diğer yeni binalarda da artmaya başladığı
gözlenmektedir. Dokuda belirgin olarak
hissedilen bu yaklaşımın, binanın yakın
çevresinde yaşayan kalıcı kullanıcı, ya da
sokağı kullanan geçici kullanıcılar için;
aidiyet duygusunu azaltabilme, güvensiz
sokak oluşturabilme, iletişimin azalması ile
komşuluk ilişkilerini azaltabilme potansiyellerine sahip olduğu görülmektedir.
Mimari tasarım evrensel yaklaşımlara
sahip olsa da özellikle konut üretiminde
ulusal özellikler ağır basmaktadır. Bir ülkeSayı 33, Temmuz 2021
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nin ekonomik, siyasal, toplumsal yapısına
ilişkin bilgiler somut olarak mimari yapılar
üzerinden gözlenebilmektedir. Bu amaçla
çalışma için kaynak araştırmasında ulusal
yayınlar esas alınmıştır. Genel anlamda
bina dış duvarı, cephe ve tasarımları üzerine yapılan yayınların; cephelerin biçimlenişi, duvarın kavramsal açıdan tanımlanması, cephe tasarımındaki ölçütler, tarihsel
süreçte inceleme ve alan çalışmalarından
oluştuğu gözlemlenmiştir.
Dış duvar ve cephe üzerine ulaşılmış olan
yayınlar; Yavuz (2001); Duvarın işlevsel
anlamda tarihsel çerçeve içerisinde çevresi
ile nasıl iletişim kurduğu, Alkaya (2015);
Fiziksel olarak ölçek, dış duvar - iç duvar
ilişkisi, malzeme ve duvar boşlukları, Ersoy (1997); Bina dış cephelerinin dış mekân
ile kurduğu ilişki, doluluk-boşluk ve cephe
oranları, Zülkadiroğlu (2013); Görsel algı
açısından cephe tanımlamaları ve mimari
cephelerin kentsel mekân-insan ilişkisi,
Çolak (2004); Duvarın tarihsel süreç içerisinde geçirdiği evreler ve duvara yüklenen
anlamlar, Ünver (2007); Duvar üzerinden
tarihsel süreçte mekândaki dönüşüm, Ergün (2008); 1990 öncesi tasarımların, 1990
sonrası bina dış yüzeylerine nasıl yansıdığı, Emir (2008); Turizm amaçlı dönüşen
tarihi çevredeki bina cephelerinin tasarımında dikkat edilecek veriler, Şamlıoğlu
(2010); Mimari formda boşluk kavramı ve
kavrama ilişkin sınıflandırmalar, Sevinç
(2006); Mimari cephelerde doku özelliğinin
Vitruvius ilkeleri kapsamında değerlendirilmesi, Üstündağ (2009); Cephenin kent
kimliğindeki rolünün belirlenmesi ve hangi
değişkenler üzerinden insana etki ettiğinin
değerlendirilmesi, Saatçioğlu (2011); Mimari biçimi oluşturan unsurların yalınlık ve
karmaşıklık kavramları üzerinden değerlendirilmesi, Kuloğlu ve Şamlıoğlu (2011);
Örnekler üzerinden kavramsal açıklamalar
yapılarak, kavramların zaman içerisinde
tasarımcılar tarafından mimari formlar
ile nasıl yorumlandığı, nasıl değişiklikler
gösterdiği, şeklindedir.
Bu çalışma kapsamında yer alan Bağdat
Caddesi ve yakın çevresi özelinde yapılmış
olan yayınlar ise; Yazıcıoğlu (2001); Bağdat
caddesi ve paralelindeki sokaklarda 1950-
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1970 tarihleri arasında gelişmiş olan konut
gruplarının incelenmesi-değerlendirilmesi,
Gök ve Satıcı (2019); Üretilen konutların
cephe tasarımlarının incelenmesi ile çağdaş
temel mimari tasarım ilkeleri bağlamında eleştirel bir yaklaşım ortaya konması,
Önal ve Pekşen (2014); Caddenin kullanım
yoğunluğu, amacı ve işlevi üzerinden araştırmalar ile sokak ve caddelerin kamusal
bir mekân olarak değişen kent yaşantısındaki rolleri, Çidem (2019); Yeni inşa edilen
konut binalarında dış cephe kaplaması
olarak kullanılan malzemelerin renk seçimi
eğilimlerinin ürün tasarımcı yaklaşımlarıyla değerlendirilmesi, Halu (2010); Kentsel/
kamusal mekânlarda olması beklenen
yürümeye dayalı mekânsal karakterin tarih
boyunca gelişim gösterip göstermediği,
Tekin ve Beyaztaş (2018); bina örnekleri
üzerinden belli ölçütlere göre görsel iletişimde dış duvarların çevresi ile kurduğu
ilişki, Ekşioğlu ve Çubukçu (2011); cephenin canlılığı, çevrenin hoşluğu, güvenliği
açısından belli alt başlıklar belirlenerek
konut fiyatlarını nasıl etkilediği, Yayla ve
Ünsal (2017); Kentsel dönüşüm ile birlikte
yeni inşa edilen binaların eski binalar ile
kurduğu ilişki ve bu ilişkinin Bağdat Caddesi atmosferine nasıl yansıtıldığı, Ekenyazıcı ve Tulum (2018), Bağdat Caddesi’nde
bulunan Küçükağa sokağında kentsel
dönüşüm bağlamında geçmişten günümüze
değişen mimari belleğin nasıl geliştiği,
şeklindedir.
Belirtilen yayınlarda bina-bina ilişkisi,
bina-çevre iletişiminde dış duvarın görsel
etkileri üzerinde yeterli düzeyde çalışmaya rastlanmamıştır. Görsel algı üzerinden
yapılan çalışmalar genellikle literatür
üzerinden belirlenen nesnel kavramlara
göre sadece yazar tarafından belli bir
alanda seçilmiş olan binalar üzerinden
değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır.
Bu nedenle söz konusu yayınlardan; dış
duvarın fiziksel, işlevsel ve algısal anlamda değerlendirilmesi, alandaki ön analiz
ölçütlerinin; doluluk-boşluk, kütle-oran,
renk-malzeme ve doku kavramları ve anket
sorunlarının içeriğinin belirlenmesinde
önemli kazanımlar elde edilmiş, ancak
bulguların değerlendirilmesi aşamasında
eşdeğer kullanıcı verilerinin ön planda
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olduğu az sayıda yayın ile ilişkilendirme
yapılabilmiştir.
Bu çalışmanın amacı; yeni gelişen cephe
tasarımları ile en az bir cephesi tamamen
kapalı olan yüksek binaların yakın çevresinde oluşturduğu yalnızlık, iletişimsizlik
ve güvensizliği bina ve sokak kullanıcılarının algısı üzerinden anket yöntemi ile
doğrulayabilmektir. Bu çalışmadan elde
edilen sonuçlar ile son yıllarda giderek artan bu cephe yaklaşımı üzerinden; fiziksel
çevre haklarından, güvenli sokak algısına
kadar farklı birçok konuyu içine alan cephe
tasarımlarının önemine dikkat çekmek
ve özellikle konut yerleşim bölgelerinde
cephe tasarımlarının yerel yönetim birimleri tarafından çeşitli ölçütler bağlamında
denetlenmesini, bireysel kararlara belli
ölçütlerde izin verilmemesini ve bölge
kullanıcılarının çevre haklarının fiziksel,
sosyal, toplumsal anlamda korunmasını
sağlamaktır.
Resim: 1
Bağdat Caddesi aksının görünümü.
Resim: 2
Sahilden bina yüksekliklerinin görünümü.

2.

Bağdat Caddesi ve Yakın Çevresinin
Fiziksel Değişimi

İstanbul, Anadolu yakasında en önemli

ulaşım aksına sahip olan Bağdat Caddesi,
zamanla alışveriş amaçlı işleve dönüşerek
ünlü markaların yer aldığı bir cadde halini
almıştır. Ulaşım, alışveriş ile birlikte “konut yolu” niteliğinde bir caddeye dönüşmüştür (Cemali, 2011, 59-62).
Cadde aksını dik kesen ve sahile açılan
sokaklar, dışarıdan gelen kullanıcılara
çeşitli faaliyetlerin sunulduğu bir bölge
haline gelmiştir. Özellikle kafeler, mağazalar, sosyal mekânların oluşturulduğu
alanların cadde üzerinde konumlandırılmış
olması ile cadde yürüyerek sosyalleşme imkânı tanımaktadır (Yazıcıoğlu, 2001,
55-58). Kadıköy’den Bostancı’ya uzanan
aks üzerindeki cadde, farklı semtlere ve
mahallelere sahiptir, fakat buna rağmen
cadde aksı boyunca süreklilik hâkimdir.
Cadde üzerinde bir semtten başka bir semte geçişte bir farklılık hissedilmemekte ve
bu durum da kesintisiz, sürekliliği olan bir
cadde ortamını sağlamaktadır. Yazıcıoğlu’na (2010) göre; Bağdat Caddesi, çizgisel
sürekliliği ile karakteristik cadde özelliğini
taşımaktadır.
Caddedeki bina cepheleri farklı malzeme
uygulamaları ve renk kullanımı da caddenin görsel algısını kuvvetlendirmektedir
(Çidem, 2019, 76-79). Caddeye büyük ölçekten bakıldığında ölçek ve oran açısından
bütünlüğün hâkim olduğu görülmektedir.
Bina yükseklikleri ve çekilme mesafeleri
konusunda cadde sınırında bir aykırılık
görülmemektedir. Bu bağlamda kütlesel
ve hacimsel olarak yakın özelliklere sahip
olan bu binalar bir bütün içerisinde uyum
ve denge sağlamaktadır. Cadde ve sahil
yoluna sınır oluşturan binalar dışında ara
bölge içinde kalan binalar, farklı fiziksel
özelliklere sahiptir (Resim 1-2).
Bağdat Caddesi aksı üzerinde konut, konut
+ ticaret ve ticaret işlevlerini bir arada
görmek mümkündür. Caddeye sınır olan
binaların büyük bir çoğunluğunun zemin
katlarının, yer yer tüm binanın ticari amaçlı
kullanımı ile cadde, gece-gündüz aktif bir
yapıya sahiptir. Ticari amaçlı kullanımların
şeffaflığı, geçirgenliği ile toplumsallık ve
sosyal statü ilişkilerini de kuvvetlendirmektedir. Cadde-sahil arasında kalan bölgelerde, caddeyi dik kesen ya da caddeye
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paralel olan bazı sokaklarda zemin katların
ticaret işlevi olarak kullanımı devam
etmektedir. Zemin katların ticaret amaçlı
kullanıldığı sokaklar, daha aktif ve yoğun
kullanıcıya sahiptir.
Çalışma alanında kentsel dönüşüm ile
birlikte inşa edilen yeni binaların zemin
kat kullanımlarına bakıldığında; genellikle ticari amaçlı kullanılmadığı, konut
işlevine sahip bu binaların zemin katlarının
güvenlik, spor salonu ya da sadece giriş
amaçlı kullanıldığı görülmektedir. Sadece
giriş+düşey sirkülasyon mekânını içeren
bazı binaların zemin katlarında geri kalan
alanın etrafı açık, kolonlar üzerinde yükseltilmiş olduğu görülmektedir. Ağırlıklı
olarak bu şekilde kullanıma sahip olan
zemin kat kullanımları ile bina-sokak ilişkisi zayıflamakta, sokak yalnızlaşmaktadır.
Dış̧ mekân ile iç mekân arasında binanın
cephesi, iklim konforunu, ışığı, manzarayı,
enerji tüketimini etkilediği gibi yakın çevresi ve sokak ile mimari ve sosyal iletişime
girmektedir.
Yeni inşa edilen binaların cephesinde
sözde pahalı malzeme uygulamasına rağmen, uygulama biçimi, tasarımları mevcut
dokuyu yansıtmamaktadır. Mevcut doku;
bölgenin ılıman iklim yapısına uygun
açıklıklarla tasarlandığını göstermektedir.
Geniş pencere açıklıkları, geniş cam yüzeyleri ve geniş balkon kullanımı dokuya
uygun tasarımlardandır (Yazıcıoğlu, 2001, 5859). Fakat yeni inşa edilen binaların cephe
tasarımları yakın çevresi ile değerlendiril-
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diğinde; uyum/birlik/bütünlük kavramları
içerisinde olduğundan söz etmek mümkün
değildir. Doluluk-boşluk, malzeme, renk ve
oran mevcut yapılar ile tamamlayıcı olmak
yerine bir zıtlık oluşturmaktadır.
Cadde ve çevresinin bugünkü mevcut veriler ile 19.yy’da başlayan doku özellikleri
işlevsel, biçimsel başta olmak üzere birçok
konuda değişim geçirmiştir/geçirmektedir. Bağdat Caddesinde söz konusu bu
değişimi gözlemleyebilmek için dokunun
tarihine bakıldığında 1973 tarihinin önemli olduğu görülmektedir (Resim 3). Boğaziçi
Köprüsünün yapılışı ile Anadolu yakasının
daha kolay ulaşılabilir olması yerleşim
alanı olarak daha çok tercih edilmesine,
yeni konut ihtiyacının artması ile bölgede
çok katlı apartmanlaşmanın yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bu hızlı yapılaşma
ile 1900’lü tarihli beyaz ahşap köşklerin
yerini ağırlıklı olarak; betonarme sistemde, sıva+boya kaplamalı, beyaz-krem ve
açık gri renklerin kullanıldığı villaların
aldığı görülmüştür. 1950 ve sonrasında ise
bej renk ağırlıklı doğal taş olarak genellikle traverten kullanıldığı görülmektedir.
2000 ve sonrasında endüstri ürünü olan
doğal görünümlü malzemeler ile geleneksel sistem yerine giydirme cephe sistemin
tercih edildiği, 2010 sonrasında ise yine
giydirme cephe sistem uygulandığı, ancak
dış cephe kaplama malzemesinde alışılan bu renklerin dışında ağırlıklı olarak;
gri-siyah-kahve renklerinin kullanıldığı
görülmektedir.

Resim: 3
1973 öncesi ve sonrası inşa edilen konut
yapılarının kronolojik sıralaması.
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Resim: 4
Bağdat Caddesi-sahil arasında, yeni inşa
edilmiş sağır cepheli konut işlevli binalar.

Son elli yılın ürünü olan binalara bakıldığında ki bunlar dokuda hala bir arada yer
almaktadır. Eski yapıların doğal malzeme
kullanımı, boyut ve yüzey ilişkisi ile yeni
binaların malzeme, renk, boyut ve yüzey
tasarımları arasında büyük farklılıklar
oluşmaktadır. Her bina kendi koşullarının
sosyal ve toplumsal özellikleri hakkında
bilgi vermektedir. Bu açıdan eski yapıların
ilişki kuran, samimi, sıcak ve insan ölçeğine uygun özellikleri, bugün tamamen/kısmen kapalı yüksek duvarlara sahip siyah,
gri tonlarında cepheleri ile sosyal anlamda
ilişki kurmayan, toplumsallık temelinde
şekillenmeyen yaklaşımın kapitalist düzenin, gücün, bireyselliğin önem kazandığını
görmek mümkündür (Resim 4).
3.

Çalışma Yöntemi – Analiz ve
Sonuçları
Çalışma; alan ve anket çalışmasından
oluşmaktadır (Resim 5). Bu plana göre alan
çalışmasından elde edilen verilere göre
anket çalışmasının önermeleri ve grupları
belirlenmiş, anket çalışması ve analizleri
ile tamamlanmıştır.
Resim: 5
Çalışma planı.

3.1. Çalışma Alanı- Analiz ve Sonuçları
Yenilenme hareketleri kentsel dönüşüm
başlığı altında tanımlanırsa, bu bağlamda
başlayan ve devam eden yapı üretimlerinin
illere, ilçelere hatta semtlere göre etki değerinin birbirinden farklı özelliklere sahip
olduğu görülmektedir. Özellikle yerleşim
amaçlı daha çok tercih edilen bölgelerdeki
değişim, sadece dayanıklı yapı üretimi
amacını taşımadığı için ortaya çıkan yeni
doku özellikleri, bina üretim yaklaşımları
da bunu doğrular niteliktedir. Her yerleşim bölgesi büyüme ve değişme davranışı
gösterme eğilimindedir. Bu zaman içine
yayılarak kendi doğal koşul ve ihtiyaçları
içinde geliştiğinde daha kolay kabul görmesine rağmen, hızlı ve yenilenme gerekliliğinin karşılığını tam olarak ifade etmeyen
fiziksel bir değişim oluştuğunda, olumsuz
fiziksel sonuçlar doğurabilmektedir. Bu
bağlamda İstanbul ili Kadıköy ilçesi
Bağdat Caddesi yakın çevresinin belirtilen
bu hızlı değişim özelliğine yakın olduğu
düşünülmektedir. Bu nedenle değişim hızı
ve sonuçlarının daha yoğun görüldüğü Ka-

İstanbul-Kadıköy’de Bostancı-Göztepe ile çalışma alanının belirlenmesi
Ön analizlere göre çalışma alanı sınırlarının belirlenmesi;
Yeni inşa edilen (2010-19 arasında) binaların tespit edilmesi: 157 adet
En az bir cepnesi tamamen kapalı olan bina seçimi ve cephe analizlerinin yapılması
Önermelerin ve anket gruplarının belirlenmesi
Anket çalışması: analiz ve değerlendirme
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dıköy ilçesi, Bağdat caddesi yakın çevresi
çalışma alanı olarak seçilmiştir.
Yapılan ön analizlerde alan gezilerine göre;
Bostancı-Göztepe aksları-tren yolu ile sahil
yolu arasında kalan alan, Kadıköy ilçesinde kentsel dönüşümün en yoğun yaşandığı
alanlardan biridir. Bu alanda yoğunlaşan
incelemelerde sahil-cadde arasında kalan
bölgede yeni inşa edilen bina oranının daha
fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu binaların
ölçek, oran, cephe tasarımı, malzeme kullanımı açısından farklı, alışıldık olmayan
yaklaşımlara sahip olduğu gözlenmiştir. Bu
nedenle çalışma alanı sınırları bu değişimi daha iyi ifade edebilen yeni binaları
barındırdığı için; kuzey sınırını Bağdat
Caddesi, güney sınırını sahil yolu arasında
kalan bölge ile batı sınırını Caddebostan
İskele Sokak, doğu sınırını ise Bostancı
Koy Yolu Sokak’ın arasında kalan alan
olarak belirlenmiştir. Belirlenen alan incelenme kolaylığı açısından 6 (altı) bölgeye
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ayrılmıştır. Aynı zamanda her iki bölge
birer mahalleyi; Caddebostan, Suadiye ve
Bostancı mahallelerini oluşturmaktadır
(Resim 6).
Bostancı-Göztepe aksı arasında yapılan ön
gözlemlere göre;
-

Mevcut sokak genişliğiyle yeni inşa
edilen bina yüksekliği arasındaki
oranların güneş-rüzgâr-gölge gibi fiziksel çevre hakları açısından sağlıklı
olmaması, sokakların daha dar ve
karanlık algılanması,

-

Aynı yapı adasında yer alan binaların birbiri ile biçimsel ilişkisinde;
bina-bina yükseklik ve aralıklarının
güneş-rüzgâr-gölge gibi fiziksel çevre
hakları açısından sağlıklı olmaması;
iklimlendirme ve gün ışığı aydınlatma sorunlarının ortaya çıkması,

-

Bina dış cephe tasarımlarında aynı
binanın dört cephesinin ortak bir

Resim: 6
Kadıköy ilçesi, çalışma alanı sınırları.
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-

dile sahip olmaması; doluluk-boşluk
oranlarının cephelere göre (iklimden
bağımsız olarak) farklı özellikler göstermesi, en az bir cephesi tamamen
kapalı yüksek duvarların oluşması.
Yakın çevresi ile duyusal anlamda
ilişki kurmayan komşuluk ilişkilerini
azaltan bina yüzlerinin oluşması,
Bina cephe tasarımlarında farklı
malzeme seçimi olumlu bir yaklaşım
olarak değerlendirilebilecek iken,
kaplama malzemelerinde koyu renk
(siyah, kahverengi, gri tonlarının ağırlık

tercih edilmesi, malzeme
seçiminde aynı binanın dört cephesinde farklı malzemelerden oluşması,
endüstriyel malzemelerin üretim ve
sistem prensiplerine göre kullanılması, cephe yüzey tasarımlarının herhangi bir tasarım değeri taşımaması,
Dar sokak, yüksek bina ve koyu renk
tercih edilmesi ile sokaklarda daha
karanlık algısının artması ve koyu
renk malzemelerin ısıyı daha fazla
emmesi ve yansıtması ile bina yakın
çevresinde ısı adası etkisinin artması,
Özellikle 2010 sonrası inşa edilen binalarda en az bir cephesinin tamamen
kapalı olarak tasarlanması yaklaşımının, her yeni bina çevresinde yeni
yapılanların da aynı yaklaşıma sahip
olmasına neden olduğu, özellikle
Suadiye mahallesinde bu tip yapıların birbirine yakın konumlarda yer
aldığının gözlenmesi,
Tamamen kapalı olarak sayılmayacak
olan ancak ıslak mekân ya da yangın
merdiveninin yer aldığı mekânlar için
açılan boşluklara (pencerelere) sahip
olan cephelerde, yakın çevresi ile
duyusal anlamda ilişki kuramamakta, kısmen kapalı olsa da tamamen
kapalı olan cephe ile işlevsel olarak
aynı özelliklere sahip tamamen
kapalı cephe özelliği gösteren cephe
yaklaşımının da artması,
Yeni binaların farklı yüzler (cepheler)
oluşturması ve bu cephelerin komşu
oldukları yakın çevre kullanıcılarına
toplumsallık anlamında güven vermemeleri, değer oluşturmamaları,
kazanması)

-

-

-

-

Şeklinde veriler elde edilmiştir. Alanda yeni
yapı üretimi farklı başlıklar altında birçok
sorun oluşturabilecek potansiyele sahiptir.
Ancak, alanda yapılan ön analizlere göre
binalar fiziksel olarak yukarda belirtilen
sorunları ile tasarımcı olmayan birinin dahi
dikkatini çekebilecek niteliktedir.
Caddebostan-Bostancı ve denize paralel
sahil-Bağdat Caddesi aksı arasında yapılan
görsel analizler sonucunda özellikle yükseklik ve cephe tasarım farklılığının ağırlıklı
olarak 2010 ve sonrası yapılarda yoğunlaştığı görülmektedir. Buna göre belirtilen sınırlar içerisinde yer alan binalardan analizlere
konu olacak olan binaların seçiminde;
1. Alanda öncelikle 2010 ve sonrasında
inşa edilen Bağdat Caddesi ve sahile
sınır olan binalar dışındaki bütün
yeni binalar tespit edilmiştir.
2. Yeni binalar arasından özellikle en
az bir cephesi tamamen kapalı olan
binalar belirlenmiştir.
3. Yapılan incelemelerde bazı binaların
cepheleri tamamen kapalı olmasa da;
ıslak hacim ve yangın merdivenine
açılan küçük boşluklara (pencere) sahip
olanlarda, kısmen kapalı sınıfında değerlendirilmiştir. Bu sınıfta yer alan
binaların boşlukları (pencere) yakın
çevre ile anlamlı ilişki kuramayan ve
kullanımı sırasında çevre ile görsel
ilişkiye giremeyen özelliklere sahip
olduğu için kısmen kapalı olarak
değerlendirilmiştir.
A1-A2 bölgesinde yer alan (Resim 6) Caddebostan İskele Sokak aksı diğer sokaklardan farklı olarak konutların zemin katları
genellikle kafe ya da dükkân şeklinde ticari
mekânlardan oluşmaktadır. Sokak kullanımında geçici kullanıcı ağırlıktadır ve 2010
öncesi yapılar yoğunluktadır. Bu sokaktan
itibaren bina işlevleri ve sokak yoğunluğu
değişkenlik gösterdiği için sınır aksı olarak
bu sokak seçilmiştir (Resim 6). Abdülkadir Noyan sokağından itibaren kentsel
dönüşüm çalışmalarının daha yoğunluk
gösterdiği gözlemlenmiştir. Bu bölgede
yapılaşma yakın bir tarihte hız kazanmıştır,
inşa edilen binaların dört cephesinin de
genellikle açık olduğu belirlenmiştir.
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B1 ve B2 bölgeleri (Resim 6), Suadiye Mahallesi, kentsel dönüşümün en çok hissedildiği bölgelerdendir. Kazım Özalp Sokak
ile Plaj Yolu Sokak arasında kalan alanda
en az bir cephesi tamamen kapalı binalar
bulunmaktadır. Bu sokaklardan Vapur Yolu
Sokak aksı üzerinde yer alan binalarda yoğun biçimde en az bir cephesinin tamamen
kapalı cephe olarak uygulandığı binalar
görülmektedir. Bir binanın bir cephesi kapalıyken yanında yeni inşa edilen binanın
da kapalı olan cepheye bakan yüzeyinin
tamamen kapalı cephe şeklinde tasarlandığı, böylece sokakta bu yaklaşımın tekrarlandığı gözlemlenmiştir (Resim 7).
C1 bölgesi ve C2 Bostancı bölgelerine
(Resim 6) doğru, yapılaşma azalmakta, eski
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yapıların daha yoğun olduğu görülmektedir. Buna rağmen 2010 sonrası yapılarda en
az bir cephenin kapalı olarak tasarlandığı
binalardan bu bölgelerde de tespit edilmiştir. Sayıları Suadiye bölgesine oranla fazla
değildir. Koy Yolu Sokak’tan itibaren işlev
ve yoğunluk değiştiği için alan çalışması
bu bölgede son bulmuştur (Resim 6).
Çalışma alanı kapsamında mahallelerde,
Bağdat caddesi ve sahil aksının sınırında
yer alan binalar hariç, 2010 sonrası yeni
inşa edilen 157 adet bina tespit edilmiştir.
Bu binaların 34 adedinin en az bir cephesinin kapalı olduğu belirlenmiştir. 1(bir)
binanın görselleri fotoğraf ile belgelenemediği için 33 adet bina değerlendirmeye
alınmıştır. Alanda çalışma süreci boyunca

Resim: 7
B2 bölgesi (Pembe Gül Sokak ve Plaj Yolu
Sokak) 2010 sonrası yapı adedi = 38 / En az
bir cephesi kapalı yapı adedi = 11.

Bina ile Kullanıcı İletişimi

Resim: 8
Örnek Bina Analizi.
Resim: 9
Analizi yapılan 33 adet bina.

belli ön gözlemler yapılmış ve değerlendirme ölçütleri oluşturulmuştur. Analizler
Ekim 2019 - Ocak 2020 tarihleri arasında
alan içerisinde inşa edilmiş 2010 sonrası
binaların tümünü kapsamaktadır. Alanda
belirlenen 33 adet (Resim 8-9) binanın dış
cephe özellikleri örnek bina analizinde
olduğu gibi tek tek tanımlanmıştır. Buna
göre;
•

Binanın vaziyet planı ile konumu,
yakın çevre ilişkisi,

•

Kapalı cepheye sahip olan binanın
(mavi) yakın çevresinde yer alan binalar ile görsel ilişkisi,

•

Binanın yer aldığı konuma göre ölçek
ve oran belirleyebilmek için kesit
üzerinden bina-bina ve bina-sokak
ilişkisi,

•

Kapalı cepheye sahip olan binanın
(mavi) ön cephesinde ve kapalı olan
cephesinde malzeme kullanımı,

•

Kapalı cepheye sahip olan binanın
ön cephesi ve kapalı olan cephesinin
doluluk-boşluk ilişkisi, belirlenmiştir
(Resim 10-11).

Bu tanımlamalara ek olarak belirlenen 33
binada, yakın çevre binalarının cepheleri-

nin kapalı veya açık olduğu farklı çizgiler
ile gösterilmiştir (Resim 8).
Alan çalışmasında belirlenen sınırlar
içinde çok sayıda farklı zaman ve sürelerde
yapılan gözlemler, alanda kalıcı ve geçici
kullanıcılar ile yapılan görüşmelere göre
yeni inşa edilen binaların tek başına ve
doku içindeki mevcut fiziksel varlıkları
ile nasıl bir algı oluşturduğu üzerinden
çeşitli tespitler yapılmıştır. Bu tespitler
alana özgü dikkat edilmesi gereken ana
başlıklar altında toplanmıştır. Bu veriler ile
anket çalışması için sorgulanması gerekli
ölçeklerinde belirlenmesini sağlamıştır.
Buna göre; ölçeğin değişmesi, yapıların irileşmesi; ölçek-oran, bu değişimin
mevcut doku ile fiziksel olarak kurduğu
ilişki; uyum-denge, yeni binaların her
cephesinin aynı bina ve yakın çevresinde
yer alan binalar ile aynı ilişkiyi kurmaması,
doluluk-boşluk; geçirgenlik, yeni binaların
her cephesinde malzeme seçim ve kullanımının farklı olması; sosyal statü, yüksek
binaların yakın çevresinde oluşturduğu
yalnızlaşma-yabancılaşma; toplumsallık
başlıkları elde edilmiştir.
Alanın kendi verileri üzerinden elde edilen;
ölçek, uyum, geçirgenlik, sosyal statü ve
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Resim: 10
B2 bölgesi 34 numaralı binanın doluluk-boşluk oranları.
Resim: 11
C1 bölgesi 5 numaralı binanın doluluk-boşluk
oranları.

toplumsallık başlıklarına ilişkin sorunlar
doğrudan tanımlanmasa da birbiri içine
giren konular bu başlıkların ele alınması
gerekliliğini doğurmuştur. Bu başlıklar
alandan elde edilen sorunlar üzerinden
anket önermelerine dönüştürülmüştür.

ve çalışmanın hipotezleri doğrultusunda
korelasyon analizi ile ilişkiler ve grup farklılığı analizi yardımıyla belirlenen gruplar
için istatistik anlamlı farklılığın sınanmasına yönelik çıkarımlar değerlendirilmiştir.
Buna göre anket çalışması;

3.2. Anket Çalışması ve Sonuçları

1. Anket grupları belirlenmiştir. Seçilen
binaların yakın çevre kullanıcısı üzerindeki
etkisini çeşitli ölçütler üzerinden değerlendirebilmek amacıyla üç ayrı gruba anket

Alanın verileri üzerinden geliştirilen
konut mimarisinde dış cephe tasarımı algı
ölçeğine yönelik tanımsal istatistik bilgiler
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yapılmıştır. Bu gruplar; seçilen binaya
bakan (bina-bina ilişkisinde) kalıcı kullanıcılar,
seçilen binanın yer aldığı sokaktan geçen
(bina-sokak ilişkisinde) geçici kullanıcılar ve
meslek deneyimi olan mezun mimarlar
(tasarımcı gözü ile değerlendirme amaçlı) olarak
belirlenmiştir.
2. Anket soruları ön analiz verilerine göre;
ölçek, uyum, geçirgenlik, sosyal statü ve
toplumsallık başlıkları altında belirlenmiştir.
3. Anket için katılımcı sayısı belirlenmiştir.
Seçilen binaların yer aldığı konuma göre
bina-bina ilişkisinde en az bir cephesi
kapalı olan binalara bakan binalarda 3450
kişi oturmakta ve gözlemlerimize göre hafta içi her gün yaklaşık 130 ve hafta sonu
200 civarında kişi sokaktan geçmektedir.
Bu hesaba göre bir ay için yaklaşık olarak
ortalama 1500 kişi sokaktan geçmektedir.
Toplam ana kütle yaklaşık 5000 civarındadır. Bu sayıda ana kütle için belirli ana
kütleden çekilecek örnek sayısı Yazıcıoğlu
ve Erdoğan (2004) (Tablo 1) tarafından geliştirilen hesaba bağlı olarak ideal örneklem
sayısı 234 olarak elde edilmiştir. Mimar
katılımcılar ile birlikte bu çalışmada 300
kişi geçici-kalıcı-mimar örneklem olarak
“hedef örnekleme yöntemi” ile belirlenmiştir.
Son yıllarda örneklem hacminin belirlenmesinde “yapılacak olan analiz için en az
kaç örneklem gerekli” olduğunu belirten
güç analizi kullanılmaktadır. Güç analizi
yapılacak her analiz çeşidi için en az kaç
örneklem gerektiğini ortaya koymaktadır.
İstatistiksel gücün 1-β= 0.95 olmasının
yeterli olduğunu Cohen (1988) ve Paraja-

pati ve diğ. (2010) çalışmalarında belirtmiş,
korelasyonlar ve grup farklılığı hesaplanacağı belirtilerek sonuçlar elde edilmiştir.
İstatistik anlamlılık α=0.05 alınmıştır. Bu
çalışmada hem grup farklılığı hem de ilişki
analizi yapılmıştır. Güç analizi sonucunda
en az 115 örneklem ile çalışılması durumunda çalışmanın geçerliliği belirlenmiştir. Ayrıca güç analizi sonucunda grup
farklılığı analizlerinde en az 176 örneklem
ile çalışılması durumunda çalışmanın
geçerliliği belirlenmiştir. Bu çalışmada 300
örneklem kullanılmış, yapılacak analizlerin
güvenilir olacağı ortaya konulmuştur.
4. Araştırmanın hipotezleri belirlenmiştir.
Araştırmanın ana hipotezi; “Yaygınlaşmakta olan cephe tasarım yaklaşımının
kalıcı-geçici-mimar grupları için ölçek-oran, uyum-denge, geçirgenlik, sosyal statü
ve toplumsallık açısından anlamlı farklılık
gösterdiği yönüyledir. Ayrıca, bu boyutlar
için her gruba yönelik ilişkiler belirlenmeye çalışılmıştır. Hipotezlerin belirlenmesinde; geçici ve kalıcı grup söz konusu binaların yakın çevresinde sürekli olarak yaşayan
kişiler olduğu için birlikte değerlendirilmiştir. Mimar grup ise alanda yaşamayan
ancak alandaki mimari yaklaşımı değerlendirilebilmeleri için ayrı ele alınmıştır. Buna
göre belirlenen alt hipotezler ise;
H1 hipotezi: Geçici-kalıcı grup cinsiyet,
yaş, eğitim durumu açısından ölçek-oran,
uyum-denge geçirgenlik, sosyal statü ve
toplumsallık için anlamlı farklılık vardır.
H2 hipotezi: Geçici-kalıcı grup için ölçek-oran, uyum-denge, geçirgenlik, sosyal
statü ve toplumsallık arasında anlamlı ilişki
vardır.

Tablo: 1
Örneklem büyüklükleri tablosu (Yazıcıoğlu ve
Erdoğan, 2004).
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H3 hipotezi: Mimar grup cinsiyet, yaş,
eğitim durumu açısından ölçek-oran,
uyum-denge geçirgenlik, sosyal statü ve
toplumsallık için anlamlı farklılık vardır.
H4 hipotezi: Mimar grup için ölçek-oran,
uyum-denge geçirgenlik, sosyal statü ve
toplumsallık arasında anlamlı ilişki vardır.
H5 hipotezi: Geçici grup, kalıcı grup
ve mimar grup açısından ölçek-oran,
uyum-denge geçirgenlik, sosyal statü ve
toplumsallık için anlamlı farklılık vardır.
5. Anketler, 14.01.2020-25.01.2020 tarihleri arasında yüz yüze görüşme yöntemi
ile uygulanmış ve toplamda 321 adet anket
tamamlanmıştır. Verilerin giriş aşamasında
bazı katılımcıların soruların birçoğunu
cevaplamaması nedeni ile bu anketler analize dahil edilmeyerek toplamda 300 anket
analizlerde kullanılmıştır.
6. Çalışmada, örneklemden verilerin toplanması açısından “survey modeli (saha taraması)” kullanılmıştır. Bu model; katılımcı
görüşlerinin yazılı şekilde alındığı bir veri
toplama (anket) yöntemidir. Katılımcılardan;
“kesinlikle katılmıyorum” (1), “kesinlikle
katılıyorum” (5) biçiminde, likert formatında ifadeleri değerlendirmeleri istenmiştir.
7. Anket soruları iki bölümden oluşmaktadır. Ankette ilk bölüm katılımcılar hakkındaki genel bilgilerin (demografik) ölçülmesi
niteliğindedir. İkinci bölüm ise ölçekten
oluşmakta ve tüm sorular 5’li likert formatındadır. Toplam 5 boyuttan oluşan ankette;
ölçek-oran (5 önerme), uyum-denge (7 önerme)
geçirgenlik (5 önerme), sosyal statü (9 önerme)
ve toplumsallık (8 önerme) olmak üzere
ölçek 34 önermeden oluşmaktadır.
8. Analiz yöntemi; Çalışmada kullanılan
ölçekten elde edilen verilerin analizi IBM
SPSS 24.0 paket programı kullanılarak
yapılmıştır. Birinci aşamada demografik
bilgilerin bulunmuş olduğu genel bilgilere
ilişkin frekans dağılımları yapılmıştır. İkinci aşamada, çalışmada kullanılan ölçeğin
dağılımı incelenerek güvenilirlik ve sıklık
dağılım analizleri gerçekleştirilmiştir.
Ölçeğin her bir alt boyutu için Kolmogorov-Simirnov ve Shapiro-Wilk normallik sınamaları yapılmıştır. Büyüköztürk
(2012)’ye göre, normal dağılımın varlığına
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göre hangi analizlerin kullanılması gerektiği değişeceği için, mutlaka normallik
sınaması yapılmalıdır. Bunun sonucuna
göre uygun analizler belirlenmelidir. Normallik sınamasında H0: normal dağılım
H1: normal dağılmama olarak iki hipotez
test edilir. Bu çalışmada, p<0.05 olduğundan H1 hipotezi kabul edilerek, normal
dağılımın sağlanmadığı belirlenmiştir. Bu
nedenle, Creswell (2013)’de belirttiği üzere,
normal dağılım sağlanmadığı durumda
uygunluk gösteren ikili grup için Mann-Whitney-U testi ve üçlü ve fazla grup için de
Kruskal Wallis testleri yapılmıştır. Gruplar arasındaki farkların kaynağını tespit
edebilmek için ortalama sıra değerleri
incelenmiştir. Aynı şekilde, p<0.05 olduğu
ve H1 hipotezi kabul edildiği ve normal
dağılım olmadığı için ilişki analizlerinin
sınanmasında Kendall’s tau_b korelasyon
analizinden faydalanılmıştır.
9. Araştırmanın Bulguları
9.1. Anketin iç tutarlığının belirlenmesi anlamına gelen güvenirlik analizleri
yapılmıştır. Sezgin (2016) çalışmasında
belirttiği üzere, güvenirlik için en etkin
olanlar Cronbach Alpha, İkiye Bölme (split),
Paralel ve Mutlak Kesin Paralel (strict)’dir
ve test sonucunda elde edilen değerin
%70’in üzerinde olması anketin başarılı/
güvenilir olduğunu ifade etmektedir. Buna
göre, çalışmada bu dört teste de yer verilmiştir. Dört testin sonucunda da belirtilen
ve olması beklenen yüzde değerleri güven
kriterini sağlamıştır (Tablo 2).
9.2. Demografik bilgilerin frekans dağılımları yapılmıştır. Buna göre geçici-kalıcı
katılımcıların demografik özellikleri;
• Katılımcıların %37’si geçici iken
%63’ü kalıcıdır.
• Katılımcıların %54,2’si kadın ve
%45,8’i ise erkektir.
• Katılımcıların %53,8’i bekâr iken
%46,2’si evlidir.
• Katılımcıların %1,3’ünün eğitim
durumu ilkokul, %12,2’sinin lise,
%11,3’ünün yüksekokul, %64,7’sinin lisans, %9,2’sinin lisansüstü ve
%1,3’ünün ise doktoradır.
• Katılımcıların %18,5’i 18-25 yaş ara-
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•

Tablo: 2
Anketin güvenilirlik analizi sonuçları.

sında, %29,4’ü 26-33 yaş arasında,
%21,4’ü 34-41 yaş arasında, %14,3’ü
42-50 yaş arasında ve %16,4’ü ise 51
ve üzeri yaşındadır.

Katılımcıların %85,5’inin eğitim
durumu lisans, %14,5’inin eğitim durumu ise lisansüstüdür. Katılımcıların
%17,7’si 18-25 yaş arasında, %66,1’i
26-33 yaş arasında, %6,5’i 34-41 yaş
arasında, %4,8’i 42-50 yaş arasında
ve %4,8’i ise 51 ve üzeri yaşındadır.

•

Katılımcıların %64,5’i kadın ve
%35,5’i ise erkektir.

9.3. Geçici-kalıcı ve mimar katılımcılar
için beş ayrı ölçekte yöneltilen anket
sorularına ilişkin verdikleri cevaplara göre
ölçeğe ilişkin sıklık dağılımları elde edilmiştir (Tablo 3-4-5-6-7).

•

Katılımcıların %66,1’i bekâr iken
%33,9’u evlidir.

9.4. Anket sonuçlarının analizinde; Geçici-kalıcı grup kullanıcılar birlikte, Mimar

Mimar katılımcıların demografik özellikleri;

Tablo: 3
Ölçek/Oran ölçeğine ilişkin sıklık dağılım
tablosu.

1:Hiç Katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 3:Kısmen katılmıyorum, 4:Katılıyorum, 5:Tamamen katılıyorum.

Tablo: 4
Uyum/Denge ölçeğine ilişkin sıklık dağılım
tablosu.

1:Hiç Katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 3:Kısmen katılmıyorum, 4:Katılıyorum, 5:Tamamen katılıyorum.
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grup ise ayrı değerlendirilmiştir.
Geçici-kalıcı ve Mimar şeklinde iki ayrı
grup değerlendirmesinde; çalışmada hipotezlerin sınanması için her bir boyutun
indirgenmesi amaçlı açıklayıcı faktör
analizi uygulanmıştır. Ölçeklere yönelik
açıklayıcı faktör analizi sürecinde öncelikle verilerin faktör analizine uygunluğu test
edilmiştir. Buna göre veri setinin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliği
iyi düzey olan 0,70 değerinin üzerinde

0.892 (Geçici-kalıcı için), 0.823 (Mimarlar için)
bulunmuştur. Analize tabi tutulan maddelerin/değişkenlerin tutarlılığını ölçen
Bartlett küresellik testi istatistiksel olarak
anlamlı (χ2= 4862,90 ve p=,000) bulunmuştur.
Testler sonucunda açıklayıcı faktör analizi için kullanılacak örneklemin yeterli
olduğu ve faktör analizinin uygunluğu
belirlenmiştir.
Geçici-kalıcı grup için yapılan açıklayıcı
faktör analizi sonucunda her bir faktöTablo: 5
Geçirgenlik Ölçeğine ilişkin sıklık dağılım
tablosu.

1:Hiç Katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 3:Kısmen katılmıyorum, 4:Katılıyorum, 5:Tamamen katılıyorum.

Tablo: 6
Sosyal statü ölçeğine ilişkin sıklık dağılım
tablosu.

1:Hiç Katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 3:Kısmen katılmıyorum, 4:Katılıyorum, 5:Tamamen katılıyorum.
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Tablo: 7
Toplumsallık ölçeğine ilişkin sıklık tablosu.

Tablo: 8
Geçici-kalıcı grup Faktör analizi sonucunda
elde edilen faktörlere yönelik normallik testi
sınaması.
Tablo: 9
Mimar grup Faktör analizi sonucunda elde
edilen faktörlere yönelik normallik testi
sınaması.

rün toplam varyansı açıklama yüzdeleri,
faktörlere ilişkin Cronbach Alpha (CA)
değerleri, her bir sorunun faktör ağırlığı
değeri ve madde silinirse CA değerleri
verilmiştir. Buna göre; ölçek-oran %19.45,
uyum-denge %17.23, geçirgenlik %13.95,
sosyal statü %10.56 ve toplumsallık %8.55
varyansı açıklama yüzdeleri ile genel toplamda %69.74 açıklayıcı olduğu belirlenmiştir. Çokluk vd. (2012)’ye göre; toplam
açıklayıcılığın %40-%60 arasında olması
uygun kabul edilmektedir.
Mimar grup için yapılan AFA sonucunda
her bir faktörün toplam varyansı açıklama yüzdeleri, faktörlere ilişkin Cronbach

Alpha (CA) değerleri, her bir sorunun faktör
ağırlığı değeri ve madde silinirse CA
değerleri verilmiştir. Buna göre; ölçek-oran
%16.21, uyum-denge %12.89, geçirgenlik
%11.05, sosyal statü %9.87 ve toplumsallık %8.82 varyansı açıklama yüzdeleri ile
genel toplamda %58.84 açıklayıcı olduğu
belirlenmiştir.
Geçici-kalıcı ve mimar grubu için faktör
analizi sonucunda elde edilen toplamda 5
boyut için hipotez testlerinde hangi yöntemin kullanılması gerektiği normal dağılımın sağlanmasına bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle SPSS programı içinde yer
alan Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk
normallik testleri uygulanmıştır (Tablo 8-9).
Geçici-kalıcı grup ve mimar grup için de;
her iki normallik testi sonucunda p<0,05
olduğundan normal dağılımın sağlanmadığını belirten H1 hipotezi (yöntem kısmında
açıklanmıştır) kabul edilir. Bu durumda grup
farklılığı analizlerinde nonparametrik yöntemler kullanılmıştır. Grup farklılıklarının
analizinde 2 grup için MannWhitney-U testi
ile 3 ve üzeri grup için Kruskal Wallis testi
uygulanmıştır. Farkın kaynağı için ortalama
sıra (mean rank) değerlerine bakılmıştır.
Geçici-kalıcı grup için; Ölçek/Oran boyutu
yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık
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göstermekte iken (p<0.05) diğer boyutlar anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p>0.05).
Ölçek/Oran boyutu için ortalama sıra değerlerine bakıldığında farkın 18-25 yaş grubundan kaynaklandığı görülmektedir. Bu grup
ölçek-oran boyutu önermelerine daha çok
“katılıyorum” yönüyle cevaplar vermiştir.
Bu yaş aralığının önermelere ağırlıklı olarak
“katılıyorum” şeklinde cevap vermesi; bu
yaş aralığının büyüme döneminde bu tip
yapı üretimlerini görerek büyümeleri ve
bu tasarım yaklaşımına alışkın oldukları
şeklinde değerlendirilebilir. Uyum/Denge
ve Geçirgenlik boyutları eğitim durumu açısından anlamlı bir farklılık göstermezken,
Ölçek/Oran, Sosyal Statü ve Toplumsallık
boyutları eğitim durumu açısından anlamlı
bir farklılık göstermektedir. Farkın kaynağı
için ortalama sıra değerine bakıldığında en
yüksek değer olan Yüksekokul grubundan
kaynaklandığı görülmektedir. Bu yüksekokul grubu 3 boyuta daha çok “katılıyorum”
yönüyle cevaplar vermiştir. Ölçek boyutları

normal dağılım göstermediği için ilişki analizi için Kendall’s Tau-b ilişki analizi (Tablo
10) kullanılmıştır. Tüm boyutlar arasında
birbirleriyle anlamlı bir ilişki gözlemlenmiştir (p<0,05; anlamlı ilişki).
Mimar grupta; boyutlardan herhangi biri
cinsiyet, yaş ve eğitim durumu açısından
anlamlı bir farklılık göstermemektedir.
Ölçek boyutları normal dağılım göstermediği için ilişki analizi için Kendall’s Tau-b
ilişki analizi (Tablo 11) kullanılmıştır. Bu
grupta da tüm boyutlar arasında birbirleriyle anlamlı bir ilişki gözlenmiştir.
Çalışmanın son aşamasında her üç grup
için ölçeğin boyutlarına yönelik farklılık
sınaması gerçekleştirilmiştir (Tablo 12).
Büyüköztürk (2012)’ye göre, veriler normal
dağılmıyorsa, 3 ve üzeri grup varsa Kruskal-Wallis test uygunluk göstermektedir.
Tüm boyutlar katılımcı grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermektedir.
Ortalama sıra değerine bakıldığında, tüm
Tablo: 10
Geçici Kalıcı Grup için boyutlara yönelik ilişki
analizi sonuçları.

Tablo: 11
Mimar grup için boyutlara yönelik ilişki
analizi sonuçları.
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Tablo: 12
Katılımcı gruplar açısından Kruskal-Wallis
sınaması sonuçları.

boyutlar için farkın “geçici katılımcı”
grubunun ölçeğe yüksek puan vermesinden kaynaklandığı belirlenmiştir. Kalıcı
kullanıcılar ise, geçici ve mimar grup kadar
ölçek önermelerine “katılıyorum” cevabı
vermemiştir.
4.

Bulgular ve Değerlendirme

Anket sonuçları üzerinden yapılan analizlere göre; elde edilen bulgular, alanda kullanıcı görüşleri ve değerlendirme, benzer
içerikte ulusal yayınlar ile ilişkilendirme
yapılmıştır.
4.1. Bulgular
Araştırmanın ana hipotezi; “Yaygınlaşmakta olan cephe tasarım yaklaşımının
kalıcı-geçici-mimar grupları için ölçek-oran, uyum-denge, geçirgenlik, sosyal statü
ve toplumsallık açısından anlamlı farklılık
gösterdiğidir”. Ayrıca, bu boyutlar için her
gruba yönelik ilişkiler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda ana hipotez altında
beş alt hipotez (H1, H2, H3, H4, H5) oluşturulmuştur. Çalışmada literatürdeki bilgiler
doğrultusunda tarafımızdan geliştirilen
“konut mimarisinde dış cephe tasarımı algı
ölçeği” kullanılmıştır. Belirlenen hipotezler
üzerinden elde edilen sonuçlar (Tablo 13);
H1: Geçici-kalıcı grup cinsiyet, yaş, eğitim
durumu açısından ölçek-oran, uyum-denge
geçirgenlik, sosyal statü ve toplumsallık
için anlamlı farklılık vardır.

Cinsiyet: Ele alınan boyutlar açısından
cinsiyet gruplarına yönelik anlamlı bir
farklılık yoktur. Yani; kadın ve erkek
katılımcılar aynı bakış açısı altında cevap
vermişlerdir.
Yaş: Ölçek/oran boyutu yaş grupları
arasında anlamlı bir farklılık göstermekte
iken, diğer boyutlar anlamlı bir farklılık
göstermemektedir. Ölçek/oran boyutu için
ortalama sıra değerlerine bakıldığında
farkın 18-25 yaş grubundan kaynaklandığı
görülmektedir.
Eğitim durumu: Uyum/Denge ve Geçirgenlik boyutları eğitim durumu açısından
anlamlı bir farklılık göstermezken, Ölçek/
Oran, Sosyal Statü ve Toplumsallık boyutları eğitim durumu açısından anlamlı bir
farklılık göstermektedir. Farkın kaynağı
için ortalama sıra değerine bakıldığında en
yüksek değer olan Yüksekokul grubundan
kaynaklandığı görülmektedir.
H2: Geçici-kalıcı grup için ölçek-oran,
uyum-denge, geçirgenlik, sosyal statü ve
toplumsallık arasında anlamlı ilişki vardır.
Geçici-kalıcı grup için ölçek boyutlarına yönelik ilişki analizinde; ölçek-oran,
uyum-denge, geçirgenlik, sosyal statü,
toplumsallık başlıkları altında yapılan
sorgulamada bütün ölçekler arasında tüm
boyutlar arasında birbirleriyle anlamlı bir
ilişki gözlemlenmiştir.
H3: Mimar grup cinsiyet, yaş, eğitim
durumu açısından ölçek-oran, uyum-denge
geçirgenlik, sosyal statü ve toplumsallık
için anlamlı farklılık vardır.
Cinsiyet: Boyutlardan herhangi biri cinsiyet grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Mimar grup için de
kadınlar ve erkekler için aynı bakış açısı
söz konusudur.
Yaş: Boyutlardan herhangi biri yaş grupları
açısından anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Mimarlar yaş grupları açısından
aynı bakış açısına sahiptir.
Eğitim durumu: Boyutlardan herhangi biri
eğitim durumu grupları arasında anlamlı
bir farklılık göstermemektedir.
H4: Mimar grup için ölçek-oran,
uyum-denge geçirgenlik, sosyal statü ve
toplumsallık arasında anlamlı ilişki vardır.
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Tablo: 13
Alt hipotezlere göre katılımcı grupları ve
bulgular.

Mimarlar için ölçek boyutlarına yönelik
ilişki analizinde; ölçek-oran, uyum-denge,
geçirgenlik, sosyal statü, toplumsallık başlıkları altında yapılan sorgulamada bütün
ölçekler arasında tüm boyutlar arasında birbirleriyle anlamlı bir ilişki gözlemlenmiştir.
H5: Geçici grup, kalıcı grup ve mimar
grup açısından ölçek-oran, uyum-denge geçirgenlik, sosyal statü ve toplumsallık için
anlamlı farklılık vardır.
Tüm boyutlar katılımcı grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermektedir.
Ortalama sıra değerine bakıldığında, tüm
boyutlar için farkın “geçici katılımcı”
grubunun ölçeğe yüksek puan vermesinden kaynaklandığı belirlenmiştir. Kalıcı
kullanıcılar ise, geçici ve mimar grup kadar
ölçek önermelerine “katılıyorum” cevabı
vermemiştir.
4.2. Değerlendirme
Kalıcı grup beş ayrı ölçekte bütün önermelere ortalamada diğer gruplara göre daha
yüksek puan ile “katılmıyorum” yanıtını
vermiştir. Kalıcı gruptan sonra beş ayrı
ölçekte yer alan önermelere ikinci sırada
ortalamada “kısmen katılmıyorum” ve
“katılmıyorum” yanıtları ile mimarlar
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gelmektedir. Üçüncü sırada geçici kullanıcı
grubu gelmektedir. Ankete katılan kalıcı
kullanıcılar özellikle kapalı olan cepheye
bakan binalarda yaşayan kullanıcılardan
seçilmiştir. Fiziksel olarak sürekli sabah-akşam pencereleri aracılığı ile cephesi tamamen kapalı olan binaya bakmak
zorunda olmaları nedeni ile en yüksek
puanları vermişlerdir.
Mimar grubunun beş ayrı ölçekte önermelere tasarımcı duyarlılığı nedeni ile
kalıcı grup ile aynı ya da daha yüksek
puan ile üstte yer alması bekleniyordu.
Ancak ankete katılan mimarların yaş aralığına bakıldığında %66’sının 26-33 yaş,
%18’inin ise 18-25 yaş aralığında olduğu
görülmüştür. Bu veri ile ankete katılım
sağlayan mimarların sektörde en fazla
10 (on) yıllık çalışma deneyimine sahip
olduklarını göstermektedir. Bu deneyim
aralığı Türkiye’de özellikle konutlarda
yüksek katlı yapı üretme eğiliminin çeşitli
nedenler ile daha yaygın olduğu zamana
denk gelmektedir. Bu durum söz konusu
mimarların yaş aralığına bakıldığında gerek eğitim gerekse eğitim sonrası süreçleri
yüksek bina üretim yaklaşımının normal
kabul edildiği dönemi kapsamaktadır. Bu
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mimarların, eğitim alma ve uygulama
dönemleri konut üretiminde yeni tasarım
yaklaşımının oluşma ve yayılma sürecini de içermektedir. Yaşadığı çevreden
beslenen bir meslek grubunun ankette yer
alan önermelere beklenen şekilde yanıtlar
vermemesi, kentin hızla değişen fiziksel
yapısına bağlı olarak gelişen deneyimlerinin olması ile gerekçelendirilebilir.
Geçici kullanıcılar söz konusu binalar ile
geçiş, yürüme eylemi sırasında ve genellikle zemin kat ölçeğinde ilişki kurmaktadır.
Bina-sokak ilişkisinde geçici kullanıcının
sokak ile ilişkisi kısa sürelidir. Kullanıcının
çevreye olan hassasiyeti de bakış açısını
etkileyen bir durumdur. Sokağı çevreleyen
binalar ile zemin hatta birinci kattan sonra
ilişki kurmadığını, çoğu bu değişimin farkında bile olmadığını belirtmiştir. Binalara
ankette yöneltilen önermeler bağlamında
baktıklarını, bazıları şimdiye kadar hiç
böyle bir şeyi fark etmediklerini ya da akıllarına bile gelmediğini de eklemişlerdir.
Anket sırasında beş ayrı ölçeğe ilişkin katılımcı görüşlerinin değerlendirilmesi;
Anket süresince geçici ve kalıcı kullanıcı
grupları ile yapılan görüşmelerde önermelere bağlı olarak, dikkat çeken ifadeler
paylaşılmıştır. Beş ayrı ölçekte hazırlanan
önermelerde katılımcı görüşleri;
Ölçek-oran ölçeği altında sunulan önermelere bağlı olarak; geçici ve kalıcı kullanıcıların büyük bir çoğunluğu farklı ifadeler
ile; yüksek binaların bina dışı alanda diğer
binalar ile birlikte değerlendirildiğinde
insanda boğulma, bunalım, özgürlük
hissini azalttığı gibi genellikle olumsuz bir
algı oluşturduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca
binaların yüksekliğine ek olarak bir duvarının tamamen kapalı olmasının hapishanede
olmak hissini verdiğini de eklemişlerdir.
Kalıcı kullanıcılar yeni binaları, fiziksel
çevre haklarını (güneş, rüzgâr) engellendiğini
düşünmekte, ancak iç mekân kullanımında
ısıl açıdan daha konforlu olduğunu belirtmektedir.
Kalıcı kullanıcıların büyük bir bölümü
bölgede 20 yıldan fazla süredir ikamet
etmektedir. Bu özellikteki kullanıcılar eski
yapıların insan ölçeğine daha yakın, daha

sıcak olduğunu ve yeni binalara ölçek
açısından hiç alışamadıklarını, sokağın değiştiğini aynı yerde pasif olarak göç etmiş
olma hissi yaşadıklarını belirtmişlerdir.
51 yaş ve üstü olan kalıcı kullanıcılar sahil
ve cadde arasında kalan bölgede konutların
bu kadar yükselmesini kesinlikle doğru bulmadıklarını, yeni oluşan dokunun
insan ölçeğine uymadığını belirtmişlerdir.
Yüksekliğin artması ile bölgenin kalabalıklaştığı ve yaşanması zor bir bölge olmaya
başladığını da eklemişlerdir. Bina yüksekliğinin en fazla 7-8 katta kalması gerektiği
ve dengesiz bir değişim olduğu görüşü
genellikle hâkimdir.
Uyum-denge ölçeği altında yöneltilen
önermelere bağlı olarak; Kalıcı kullanıcıların büyük bir çoğunluğu en-boy-yükseklik
olarak bu binaların çok sevimsiz ve dokuya
oldukça uyumsuz olduğunu belirtmişlerdir.
Geçici kullanıcılardan bazıları, zemin
katlarında ticari mekânlar olan sokaklarda hareketlilik nedeni ile üst katlara hiç
bakmadıklarını, tamamen kapalı duvar
şeklinde tasarlanmış olan binaları hiç
fark etmediklerini belirtmişlerdir. Uyum
konusunda fiziksel olarak yüksek bulmakla
birlikte hiç bu bakış açısı ile değerlendirmediklerini ifade etmişlerdir.
Geçici kullanıcılardan bazıları tek cephesi
tamamen kapalı olan binaları fark etmediklerini, ancak sokakta yürürken binayı tek
başına algılamadıklarını, yürüme eylemi
sırasından binaları farklı açılardan görme
imkânı buldukları için bu tasarım yaklaşımını çok rahatsız edici bulmadıklarını
belirtmişlerdir.
Kalıcı ve geçici kullanıcıların büyük
bir çoğunluğu yani binaların çevreden
bağımsız bir kişilikte tasarlandığını, küçük
parsellerde yer alan yüksek uyumsuz
binalar olarak gördüklerini, aynı zamanda
yüksekliğin baş döndürücü ve hiç samimi
olmadığını ifade etmişlerdir.
Geçirgenlik ölçeği altında yöneltilen
önermelere, ağırlıklı olarak kalıcı kısmen
geçici kullanıcılar özellikle binanın kapalı
olan cephesinin çevresi ile herhangi bir
iletişime girmediğini, komşuluk ilişkilerini
azalttığını, ürkütücü olduğunu, kapalı olan
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bu cephenin daha az özenilmiş ve ambalajlanmış gibi durduğunu ifade etmişlerdir.
Sosyal statü ölçeği altında yöneltilen
önermelere bağlı olarak geçici ve kalıcı
kullanıcılardan bazıları özellikle 18-25 yaş
aralığındaki kullanıcılar yeni binaları daha
estetik bulduklarını ancak binaların bina-bina ilişkisinde fiziksel çevre haklarını
olumsuz etkilediğini; günün bazı saatlerinde çok kısa güneş alabildiklerini, sokakların nefes almadığını belirtmişlerdir.
33 yaş üstü bazı kullanıcılar yeni binaların
deprem açısından eski binalara göre daha
sağlam gibi görünmesine rağmen inanmadıklarını, yeni binaları estetikten yoksun
sevimsiz bulduklarını, bu binaların çeşitli
standartlar ile estetik açıdan denetlenmesi
gerektiğini belirtmişlerdir. Ek olarak çoğu
kalıcı kullanıcı, eski binaların sağlam
olmadığını düşünmediklerini, yıkılırken
bile çok zorlandıklarını, rant uğruna sokak
dokularının değiştiğini, eski binaların daha
sıcak ve estetik olduğunu da belirtmişlerdir.
33 yaş altında kalan kullanıcılardan bazıları yeni binaları yüksekliği ve biçimsel
yaklaşımı ile estetik bulduğunu belirtmiştir.
Yaş aralıklarına göre farklı beğeniler ortaya
çıkması her kuşağın yaşadığı ve büyüdüğü çevre etkisinin doğal sonuçlarıdır. 33
yaş altında kalan kullanıcılar bu yeni bina
yaklaşımı ile büyümüşlerdir. Yeni binanın
yüksek ve bu şekilde farklı olması gerektiği fikri hâkimdir.
Kalıcı ve geçici kullanıcılardan bazıları dış
cephe kaplamasında malzeme kullanımını
yeni binaları yeni olmalarına bağlı olarak
daha temiz bulduklarını belirtmişlerdir. Ancak yeni binalarda oturan bazı kullanıcılar
malzemelerin yeni olmasına rağmen çabuk
bozulduğunu da eklemişlerdir.
Kalıcı kullanıcılar yeni binalarda malzeme
kullanımını binayı sadece ambalaj gibi
örttüğünü, sardığını düşündüğünü, ortaya
çıkan sonucun herhangi bir tasarım ürünü
olduğunu düşünmediklerini belirtmişlerdir. 51 yaş üstü kalıcı kullanıcılar yeni
binaları ne olduğu belli olmayan düşünülmemiş niteliksiz binalar olarak tanımlamaktadır.
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Geçici kullanıcılardan bazıları yeni binaların bir cephesinin tamamen kapalı olduğunu bu anket soruları yöneltilinceye kadar
hiç fark etmediklerini belirmişlerdir.
Toplumsallık ölçeği altında yöneltilen
önermelere bağlı olarak; komşuluk ilişkilerinin çok zayıfladığını, aynı apartmanda
oturanların karşı dairede oturan daire
sahibinin kimliğini apartmanın güvenlik görevlisi aracılığı ile öğrendiklerini
belirtmişlerdir. Yeni binaların komşuluğu
azalttığı konusunda genel görüş kalıcı
kullanıcılarda hâkimdir.
Zemin katlarda ticari mekân olmayan
sokaklarda özellikle tek cephesi tamamen
kapalı binaların varlığının kapalılık hissi ve
buna bağlı olarak güvensizlik hissi verdiği
belirtilmiştir. Hatta bazı kullanıcılar sadece
güvensizlik değil aynı zamanda bu fiziksel
durumun ürkütücü olduğunu da eklemişlerdir. Kalıcı kullanıcılar kapalı olan cepheleri
ruhsuz ve anti-sosyal bulmaktadır. Aynı
zamanda yükseklik arttıkça güven verme
oranının azaldığını belirtmişlerdir.
4.3. Ulusal Yayınlar ile İlişkilendirme
Bu çalışma sınırları belli ölçütlere göre belirlenmiş olan bir alanda son 10 yıl içinde
inşa edilmiş olan binalar ve yakın çevre
kullanıcıları özelinde yapılmıştır. Alanın
mevcut özgün verileri bağlamında sonuçlar
elde edilmiştir. Ancak çalışmada beş ayrı
ölçekte oluşturulan ana anket soruları başlıkları bir binanın her yerde var olabilme
ve etrafında yaşam oluşturabilme potansiyellerini içermektedir. Bu nedenle bina
ve dış duvarı üzerine yapılmış olan benzer
nitelikteki ulusal yayınlar ile ilişkilendirilmeye çalışılmıştır.
Ulusal yayınlar içinde bina, dış duvarı
ve kullanıcı algısı üzerine yapılan alan
çalışmaları olduğu gibi, bu konuyu sadece
cephe, dış duvar üzerinden tarihsel süreçte
kavramsal olarak ele alan yazarın kavramsal çerçeveye uygun olarak öznel değerlendirme yaptığı yayınlar da bulunmaktadır.
Alan çalışmaları da genellikle tarihi doku
içeren sokaklardır. Bu nedenle çok sayıda
yayın olmasına rağmen çalışmanın sonuçları ile doğrudan ilişkilendirme yapılabilecek nitelikte az sayıda yayına ulaşılabil-
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miştir. İlişkilendirme yapılan yayınlarda da
benzer konuların, sonuçların ifade edildiği
görülmüştür. Buna göre;
Ersoy (1997. 136-137); Cephenin iki mekanı
“ayırıcı” ya da “bağlayıcı” olarak şeffaflığın önemli olduğunu; “iç-dış mekan görsel
ilişkisinin kurulması, harekete bağlı olarak
iç-dış eylemsel sürekliliğin sağlanması”
gerekliliğini ve “Sağır cephenin ancak
dekoratif fon, resim yüzeyi ve yönlendirme
amaçlı kullanımı ile merak uyandırabileceğini” belirtmiştir. Geçirgenlik dışında bina
yüksekliği için; “Çok katlı bir yapı insan
ile ilişkili olarak genellikle zemin üzeri
ikinci kattan itibaren insanın algı sınırlarından çıkmaktadır.” Şeklinde hem yükseklik
hem de bina dış duvarının geçirgenliği
konusundaki görüşleri kullanıcı anketleri
ile örtüşmektedir.
Bu çalışmada yer alan bina ve yakın çevre
fiziksel özelliklerinden çok farklı da olsa
sosyal ilişki, komşuluk ilişkisinin varlığı, Zülkadiroğlu (2013, 115-116) tarafından
Tarlabaşı bölgesini içeren alan çalışmada
yapılan anketlerde; “yapı sokak ilişkisinin
güçlü olduğunu düşünen denekler özel
yaşama giren çamaşır kurutma eyleminin
sokakta olmasını sebep göstermişlerdir. Bu
kullanım ile sokakta komşuluk ilişkilerinin
güçlü ve mahallelik kültürünün de olduğu
belirtilmiştir.”
Alkaya (2015, 8-18) tarafından duvarın
kavramsal çerçeve içinde değerlendirildiği
çalışmada; “Mimari tasarımda duvarın
kurduğu düzen, yaşantının düzenidir. Kentte çizdiği sınır, kent yaşantısını belirler.”
ve “Sokakları belirleyenler, duvarlardan
önceki boşluklardır.” şeklinde ifadeleri ile
duvarın ilişki, iletişim anlamında önemine vurgu yapmıştır. Ayrıca; “Sokakların
genişliğine bağlı olarak kurulan ilişkiler
zemin kotunda daha güçlüdürler, binanın
cephelerini algılama sokak içinde yürürken
değil komşuluk ilişkilerinde gerçekleşir.”
diye de ekleme yapmıştır.
Yavuz (2001, 118) tarafından yapılan çalışmanın tartışmalar bölümünde; “Çağdaş ve
yeni duvarların arkası bireyselleşmenin,
soyutlanmanın, yalnızlığın ve yabancılaşmanın son sığınağı mı?” ifadesi ile
tartışmalarda yönelttiği soru da duvarların

dikkat çeken tasarımlarından kaynaklanmaktadır.
Ergün (2008, 25-26) tarafından yapılan 21.
yüzyılda bina dış yüzeylerinde gözlemlenen dönüşüm ve değişimlerin nedenlerini
alandan bağımsız olarak örnekler üzerinden araştırmaya dayalı olarak değerlendirdiği çalışmada; “Bina dış yüzeylerinden
toplumun kültürünü ve sosyal yapısını
okumak mümkündür. Bina yüzeylerinin dış
çevre ile doğrudan ilişkide olması, sadece
bina kullanıcılarını değil oluşturulduğu
çevre içindeki bütün insanları ilgilendiren, görsel ve duyumsal olarak insanların
binalarla ilk iletişim kurdukları yer olması
bina yüzeylerinin kentin önemli bir görsel
katmanı olmasını” yinelemektedir.
Binaların dış mekan kullanıcısı ile kurduğu
ilişkide geçirgenliğin önemini Giritlioğlu
(1991, 38-43); “Sınır öğe olarak yapı yüzlerinde görülen doluluk ve boşluk oranları iç
ile dış mekân arasında ilişki oranına etkili
olur. Yapı yüzlerindeki ölçek, sınırlanan
yol mekânında bireyin geçireceği zamanın
belirleyicisidir.” şeklinde belirtmiştir. Aynı
zamanda kapalı yüzeylerden oluşan geçirimsiz binalar için; “Yapı düzlemlerinin
kapalı olması yol mekânında enine bir daralma ve itici bir etki yaratır.” Geçirgenlik
dışında yüzey hareketlerinin de önemini;
“Düşey ya da yatay doğruların hâkim olduğu yapı yüzleri sınırladıkları yol mekânının
dinamik veya statik bir görünüm kazanmasında rol oynar.” şeklinde ifade etmiştir.
Geçirgenlik, yüzey tasarımı ve algı konusunda Giritlioğlu tarafından dikkat çekilen
konular bu çalışmada kullanıcıların da
mutsuz olduklarını ifade ettikleri konular
ve ifadeler ile tamamen örtüşmektedir.
Üstündağ (2009, 73) tarafından Halaskargazi
caddesi özelinde yapılan çalışmada bina
cepheleri; çizgisel, düzlemsel, hacimsel,
renk, ritim, işlev başlıkları altında analiz
edilmiştir. Yapılan hacimsel değerlendirmede; “Cadde’de daha çok dolu hacimler
olduğu ve bu hacimlerin yükseklik, genişlik ve derinlikleriyle insanı ezen bir etkisi
olduğu görülmüştür.” Yüksek binaların
kullanıcı üzerindeki olumsuz etkisi bu
çalışmada yer alan kullanıcılar tarafından
da benzer sıfatlar ile belirtilmiştir.
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Bağdat caddesi yakın çevresini konu alan
Gök ve Satıcı (2019, 60) tarafından Fenerbahçe’de yapılan çalışmada aynı sokakta
bulunan ve dönüşmüş 3 çok katlı konut binası üzerine inceleme yapılmıştır. Binaların
iki yan cephesi ve yola bakan ön cepheleri
değerlendirme kapsamına alınmıştır. Bu
bağlamda “dönüşen ve dönüşecek binaların
etkisiyle, bölgede tamamen karmaşık bir
çevre dokusu oluşacağı ve bu durumunda
da mimari çevre dokusunun kimliksizleşeceği” ön görülmektedir. “Bu iç içe
girmiş olan kimliksiz ve karmaşık çevre
dokusunda yaşama konusunun insanlar
üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler
konusu önemli bir araştırma konusu olarak
değerlendirilmiştir.”
Yeni ve yüksek bina inşa edilme oranı
yüksek olan Suadiye mahallesinde Tekin
ve Beyaztaş (2018) tarafından yapılan alan
çalışmasında; yeni inşa edilen binaların
cephe tasarımlarındaki değişimin yakın
çevre üzerindeki sosyal ve toplumsal etkisini değerlendiren çalışmada bina cephelerinin giderek daha kapalı olması; görsel
iletişim, görsel sağlık ve yabancılaştırma
gibi başlıklarda örnek binalar üzerinden
ele alınmıştır. Kapalı cepheye sahip olan
binaların yakın çevre kullanıcıları üzerinde
güvensizlik, yalnızlık, yabancılaşma gibi
kavramların belirginleşmeye başladığı
belirtilmiştir.
Farklı yayınlarda da bu çalışmanın kullanıcı-tasarımcı görüşlerini destekler nitelikte;
geçirgenlik, bina yüksekliği, bina-sokak
ilişkisi, iletişim, komşuluk, hızlı değişim,
yabancılaşma konulara dikkat çekildiği/
analizlere göre tespit edildiği görülmüştür.
5. Sonuçlar
Bina-bina ve bina-çevre ilişkisini sağlayan
en temel görsel iletişim öğesi bir binanın
dış duvarlarıdır. Gece ve gündüz çevresi ile
ilişki halinde olan konut yapıları; biçimi,
boyutları, geçirgenliği, malzeme, renk ve
dokusu ile kullanıcıda görsel bütünlüğü
üzerinden olumlu/olumsuz bir algı oluşturmaktadır. Sağlıklı görsel iletişim kurabilen
geçirgen binalar; komşuluk, aidiyet, güven
kavramlarını oluşturup, geliştirerek yakın
çevre bina ve sokak kullanıcıları ile ilişkiyi
güçlendirmektedir.
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Bu bağlamda 2010 yılı sonrası hızlı yapı
üretiminde özellikle konut tasarımlarının
görünür özelliklerinin alana özgü veriler üzerinden elde edilen; ölçek-oran,
uyum-denge, geçirgenlik, sosyal statü ve
toplumsallık konularında daha bireysel
olduğu, herhangi bir yasal düzenlemenin
ürünü olmadığı anlaşılmaktadır.
Geçici, kalıcı ve mimarlar ile yapılan anket
analiz ve sonuçlarına göre son yıllarda
çeşitli nedenlere bağlı olarak artan yeni
ve hızlı bina üretiminin yasal olarak bazı
değişiklikler ile ele alınması gerekliliği
ortaya çıkmıştır. Bina üretim politikalarının
çevre ve insan temelinde yakın gelecekteki
doku oluşumları ve insan ilişkilerindeki
değişim dikkate alınarak planlanması
gerekmektedir. Binanın yer alacağı sokak
ve mahalle içinde yerel yönetim ölçeğinde
denetlenebilir mekanizma kurulmalıdır.
Sokak, mahalle, semt ölçeklerini içine
alan yaşanabilir-sürdürülebilir yerleşim
özelliklerine sahip olabilecek bütünleşik
bir tasarım ağı içinde tasarımcının etkin rol
alması sağlanmalıdır. Oluşturulacak yeni
yasal çerçeve içinde tasarımcı; tek bir bina
özelinde değil yakın çevreyi de fiziksel,
sosyal ve toplumsal ölçütler bağlamında
içine alacak şekilde tasarım sınırlarını genişletilmiş bir alandan sorumlu olmalıdır.
Binanın boyutsal özelliklerinin belirlenmesi ve araziye yerleşiminde her parselde tasarımcının bireysel kararlar alması
yerine yerel yönetim tarafından üst ölçekte
fiziksel çevre haklarının korunumu ilkesine
dayalı, yerleşim dokusu özellik ve gerekliliklerine bağlı olarak imar planları yeniden
düzenlenmelidir. Bu düzenleme ile bina ve
yakın çevresi fiziksel, psikolojik ve ekonomik açıdan daha sağlıklı ve sürdürülebilir
özellikler kazanmış olacaktır. Sokak genişliği-bina yüksekliği, aynı yapı adasında yer
alan farklı parsellerdeki bina-bina aralık ve
yüksekliklerinin bu bağlam içinde düzenlenmesi gerekir. Böylece; dar-karanlık
(gölge) sokak, güneş (ısı ve gün ışığı kullanımı),
rüzgâr (havalandırma, serinletme) gibi fiziksel
çevre verilerinin sağlıklı kullanımı biçimsel düzenleme ile kontrol edilebilecek, aynı
zamanda ölçek-oran açısından uyumlu bir
yerleşim dokusu tasarlanmış olacaktır.

Bina ile Kullanıcı İletişimi

Yeni inşa edilen binaların yüksek olması
(yüzey alanı büyük) ve bir cephesinin tamamen kapalı olması, bu yüzey aracılığı ile
kaplama malzemesinin özelliklerine bağlı
olarak güneşin temas ettiği yüzey ve bu
yüzeyin ısıyı emme ve yansıtma alanı
artmaktadır. Özellikle koyu renk kullanılan
yüzeylerin yakın çevresinde hissedilebilir
sıcaklığın artmasına neden olmaktadır. Bu
durum kentlerde ısı adası etkisinin de artmasına da neden olacaktır. Cephe kaplama
malzemelerinde iklime bağlı olarak renk
haritaları oluşturulmalıdır.
Yeni inşa edilen binalar, eski/mevcut
binaların 3-4 katı yüksekliğine sahiptir. Bu
yükseklikteki binaların en az bir cephesinin
tamamen kapalı olması (geçirgen olmaması)
ile yakın çevre üzerindeki fiziksel, sosyal
ve toplumsal etkisi anket sonuçlarından
da görüldüğü üzere olumlu değildir, yakın
çevre kullanıcısı bu değişimden oldukça
mutsuzdur. Bina ve yakın çevresinin günün
her saatinde güvenli, yaşanabilir özelliklere
sahip olması gerekir. Bir cephesi tamamen kapalı olan binaların komşu olduğu
sokaklar yürüme için tercih edilmemekte,
yalnızlaşmakta ve güven vermemektedir.
Bina ve yakın çevre sosyal ilişkisi açısından cephelerin geçirgenlik özellikleri yerel
yönetim tarafından denetlenebilir olmalıdır.
Yaşanabilir/sürdürülebilir bina üretimi
parsel ölçeğinde bina tasarımını ifade
etmemelidir. Her bina üzerinde yer aldığı
sokağın bir parçasıdır. Bugün dünyada
yeşil mahalle üzerine yapılan çalışmalar,
tek bina ölçeğinde yaşanılan problemlere
çözüm olarak geliştirilmeye/uygulanmaya
başlanmıştır. Bir binanın kendi içinde her
türlü konfora sahip olması bina kullanıcısı
için oldukça önemlidir. Ancak, her bina
kendi kullanıcısı dışında yakın çevresi
için de konforlu fiziksel ve sosyal koşullar
oluşturabilmelidir. Bu nedenle her bina
yer alacağı yerleşim dokusu içinde fiziksel
olarak oluşturduğu etki ile ölçek-oran,
uyum-denge, geçirgenlik, sosyal statü ve
toplumsallık açısından değer oluşturması, yaşanabilir ve sürdürülebilir olması
önemlidir.
Fiziksel çevre verilerine uygun olarak
tasarlanmış daha yaşanabilir, ekonomik,

güvenli, sosyal ve sürdürülebilir bina,
mahalle, bölge ve kent tasarımı küresel
bir sorundur. Kentsel dönüşüm bu değişim
için çok önemli fırsatlar vermektedir. Bina
ölçeğinden başlayacak değişim kararları ile
belirtilen ölçeklerde zaman içinde verimli/
yaşanabilir bir değişim sağlanabilir.
Bu çalışmada söz konusu edildiği gibi;
yüksek ve en az bir cephesinin tamamen
kapalı (geçirimsiz) olduğu tasarım yaklaşımının gün geçtikçe yaygınlaşması ile devam
edecek olan bina üretiminde; fiziksel çevre
haklarından yoksun bir doku ile her bina
birbirinin güneş ve rüzgar gölgesinde
kalarak; enerji tüketimi fazla, ekonomik
olmayan ve yakın çevre sorun potansiyeli
yüksek bir doku oluşturacaktır. Aynı zamanda; komşuluk, aidiyet hissi azalmış bir
toplum, güvenli olmayan yalnız sokaklar
ile sosyal ve toplumsal anlamda yaşanabilir kent, yaşanabilir mahalle kavramlarının
içeriğine ters sonuçlar verebilecektir
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Öz
Anlatının ana unsurlarından biri ‘mekân’dır.
Kişiler ve olaylar mekân düzleminde
birbirlerine temas ederken, mekân metinsel
bir temsiliyete kavuşur. Metinde kelimelerle
inşa edilen mekân mimari anlamdaki inşanın
ötesinde yeni anlamlar kazanır. Bu sebeple
edebiyat ve mimarlık disiplinlerinin ortak
noktaları mekânı önceleyen tavırları olsa da
bu iki disiplinin mekânsal üretimlerinin
farklı temsil biçimlerine dönüştüğü
görülmektedir. Mimari inşanın sabit, katı ve
görselliğin egemen olduğu algılanış biçimine
karşı metinsel inşa her okuma deneyiminde
yeniden inşa edilirken geçici, esnek ve anlatı
odaklıdır.
Çalışma metinsel üretimlerde mekânın
deneyim ve anlatı odağında nasıl inşa
edildiğini sorgular. Bu sorgulama mekân
tasarım disiplinleri için mekânın biçimsel ve
matematiksel temsillerinin ötesindeki temsil
biçimlerini hatırlatmayı ve metinsel inşadaki
duyarlılığı tasarım sürecine dâhil etmeyi
amaçlamaktadır. Bu kapsamda ‘mekân’ın
anlatının omurgası olduğu, mekânda
deneyimi ve anlatıyı görünür kılan Michel
Butor’un San Marco’nun Betimi (1963) ve
George Perec’in Bir Paris Semtinin
Tüketilme Denemesi (1975) adlı eserleri
incelenmek üzere seçilmiştir. Bu eserlerin
seçiminde önemli olan bir diğer unsur ise
eserlere konu olan mekânların kurmaca değil
gerçekte de var olan mekânlar olmasıdır.
Seçili metinlerde ‘mekândaki deneyim ve
anlatıyı’ öne çıkaran temsil biçimleri
tanımlanarak, bu stratejilerin tasarım
sürecine ve tasarım eğitimine ne şekilde
dâhil olabileceği sorgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Anlatı, metin, temsil,
George Perec, Michel Butor.
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Extended Abstract
The most prominent intersection of literature and architecture is ‘space’. Although this creates a significant similarity, literature
and architecture have different practices, methods, and representations related to space.
Especially the issue of representation has importance as it is a questioned theme within the scope of architecture. Textual
construction is tentative, flexible, and narrative-focused while being reconstructed in every reading experience. But architectural
construction is fixed, rigid, and visually dominated. Against the dominance of visually in traditional architectural drawing, textual
representation sometimes has the potential to reveal what architectural representation cannot express with drawings.
For example, situations that difficult to express with architectural representation methods such as experience, atmosphere, and
narrative can be explained with textual representation. This study asks how textual representations make visible the experiential
and narrative aspects of space. In addition, the study aims to remember the forms of representation of space beyond formal and
mathematical representations and to include sensitivity in textual construction into the design process.
In this context, Michel Butor’s The Description of San Marco (1963) and George Perec’s An Attempt at Exhausting a Place in
Paris (1975) were selected for analysis. The reason for choosing these two authors is that they produce experimental and readercentered works.
The first criterion in the selection of the works is that space is the backbone of the narrative. The second criterion is that ‘spatial
experience and narrative’ are at the forefront. The last criterion is that the place in the story is actual, not fictional.
The content analysis method was used in the examination of the selected works. Textual representation of space was examined in two
categories as content (meaning) and form (language / use of literary elements). Textual representation strategies were determined.
The issue of architectural representation has been reconsidered through these identified textual representation strategies.
The first work to be examined is in The Description of San Marco, Butor focuses on St Mark’s Basilica in Venice. The narrative
starts from the square and moves into the basilica. The chapters of the book also follow this order [1. Facade, 2.Entrance, 3.
Interior, 4.Baptistery, 5.Chapels, and Additional Buildings]. While conveying the experience of the basilica, Butor also includes
the speeches and voices of different subjects. Thus, it creates a kind of ‘collage’ with other elements infiltrating the text. This
collage is made visible by the use of italics and different line widths. Butor focuses on the subject, subject-space, and the signs of
space in his book The Description of San Marco. In the textual representation of all these, Butor formally separates these layers
also connects them with narrative. Thus, the narration can read both holistically and fragmentally. Each fragment remains a
description of San Marco. Just like the multidimensional structure of spatial experience. Butor’s book focuses on the experience
and narrative in space at the content level. In this work, ‘stratification’ can be considered as a strategy for textual representation.
The second work examined within the scope of the study is Perec’s book called An Attempt at Exhausting a Place in Paris (1975).
Perec describes the square by sitting in different cafes overlooking Saint Sulpice Square for three days (18-19-20 October 1974).
The narrative focuses on everyday life and the ordinary. Perec describes it as infra-ordinary. He concerns with the users and
actions in the space rather than the formal description of the place. Perec observes the St. Sulpice Square. His observation
methods are classification of spatial elements (which are person, object, actions…) and determination of differences and sameness.
People, vehicles, clothing, symbols, signs, acts, etc. These strategies, which may seem very simple, lead to the essence and
meaning of the space. Even if Perec looks at the same square for three days, this turns into an inexhaustible experience. The
contrary to the title of the book.
As a result of the analysis of these two different works, the concept of ‘movement’ and ‘time’ comes to the forefront in a textual
representation. However, it is not easy to represent movement and time in traditional architectural representations. In addition,
although these two works are far from an architectural concern, they offer a spatial analysis. Butor presents a simultaneous
phenomenological experience of space. Perec presents the observation of the same place at different times and a glance at the
ordinary. Both methods can be defined as strategies for spatial analysis in the discipline of architecture.

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

As a result, it is possible to use writing as a comprehension strategy to understand space in the discipline of architecture. For this
reason, literature can contribute to our understanding of architecture. The two works examined in this study are only one of these
readings. Analyzing different texts/textual representations will lead to the emergence of new approaches.
Keywords: Narrative; text; representation; George Perec; Michel Butor.
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Anlatıda Mekân: Edebiyat ve Mimarlık
İlişkisine Genel Bir Bakış
Hem mekân hem de mekânsal pratikler politik, kültürel, sosyolojik ve psikolojik birçok farklı dinamikle şekillenirken, mekân
çalışmalarında da bu disiplinlerarası temasların sağlanması büyük önem taşımaktadır.
Edebiyat ve mimarlık bu disiplinlerarası
temasın görünür olduğu alanlardan biridir.
Bu iki disiplin için önemli ve kurucu bir
öğe olan ‘mekân’ ise bu ortaklığı sağlayan
unsurdur. Hem edebiyat hem de mimarlık
bir mekân inşasıdır. Bu inşa onu okuyan/
deneyimleyen kişide bir duygu durumu
oluşturur. Bu durum önemli bir ortaklık
oluştursa da edebiyatın ve mimarlığın
mekân inşası farklı pratiklere, yöntemlere
ve temsillere dayanmaktadır. Disiplinlerarası çalışmaların beslendiği alan tam da bu
noktadır.
Edebiyat ve mimarlığa odaklanan çalışmalarda edebiyatın nasıl tanımlandığı ve
sınırlandırıldığı çalışmaları da şekillendiren önemli bir konudur. Çünkü edebiyat
ve mimarlık ilişkisinin nasıl kurulduğu,
çalışmalarda edebiyatı tanımlayan kavramlarla birlikte anlam bulmaktadır. Edebiyat
ve mimarlık ara kesitinde yapılan çalışmalarda hem çalışmanın kuramsal çerçevesini
oluşturmak hem de edebi ürünü tanımlamak için metin (Bloomer, 1995; Kanekar, 2015),
dil (Fischer, 2015; Eco, 2015), yazı (Rendell,
2005), söylem (Crysler, 2003) veya anlatı
(Croset, 1988; Lim & Liu, 2011; Coates, 2012)

kavramlarının öne çıktığı görülmektedir.
Edebiyatın tanımı için kullanılan her bir
kavram ilişkilendiği yeni kavramları da
çalışma gündemine taşıyarak araştırmayı
şekillendirmektedir (Şekil 1).

Bu çalışma kapsamında, edebiyat ve
mimarlık ilişkisi ‘anlatı’ kavramı ekseninde ele alınmaktadır. Butor (1991, s. 17)
yaşamımızın ‘anlatılarla çevrili’ olduğunu söylerken anlatının edebiyatı aşan bir
olgu olduğunu hatırlatır. Edebi eserlerde
oluşturulan mekânsal anlatı gibi mimarlığın deneyimi de bize mekânsal bir anlatı
sunmaktadır. Yazarın olay, kişi ve zamanı
bir araya getirerek kelimelerle çizdiği anlatı evreni gibi mimarda yapısal elemanlar,
biçimler, malzemeler, dokular ve renklerle
bir hikâye anlatmaktadır.
Bu düşünceler ekseninde çalışmanın amacı, yapılan araştırmanın sınırlarını edebiyat
ve anlatıbilim sınırlarına doğru genişleterek, mekânı ele alış biçimini disiplin dışı
bir bakışla zenginleştirmektir. Bu iki disiplinin kesişimi ise ‘temsil’ kavramı üzerinden kurulmaktadır. Hem edebiyat hem de
mimarlıkta temsil meselesi önemli bir konu
olmakla birlikte, her iki disiplin için temsil
kavramının tanımı ve biçiminin değiştiği
görülmektedir. Metin içerisinde kelimelerle inşa edilen mekân mimari temsilden
farklı olarak metinsel bir temsile kavuşur.
Mimarlığın geleneksel temsil biçimlerinde görselliğin baskın olduğu tavra karşı,
metinsel temsiller her okuma deneyiminde
yeniden inşa edilirken geçici, esnek ve anlatı odaklı olma potansiyeli taşır. Çalışma,
bu potansiyelin peşine düşerek metinsel
temsillerde ‘anlatısal, deneyimsel ve poetik’ anlamlarıyla açığa çıkan mekânın bu
özelliklerinin tekrar hatırlanarak mimarlık
disiplinine taşınmasını amaçlar.
Bunun için öncelikle edebiyatta mekânın
tanımı, anlamı ve işlevine bakmak gerekmektedir.
Şekil: 1
Metin, dil, yazı, söylem ve anlatının ilişkilendiği kavramlar (Nane, 2021).

164

Sayı 33, Temmuz 2021

Deneyim/Anlatı Odağında Mekâna Yeniden Bakmak

Her edebi türün anlatı unsurlarını (olay, kişi,
ele alış biçimleri farklılık
gösterirken; mekânın anlatı içindeki konumu ve önceliği de değişkenlik göstermektedir. Ele alış biçiminde farklılıklar
olsa da anlatı kurgusu içinde mekânın
konumuna dair ortak kabuller de bulunmaktadır.
Bunlardan biri mekânın anlatıdaki ‘işlevi’dir. Tekin (2001, s. 143) mekânın, roman
için önemli ve işlevsel bir unsur olduğunu
vurgularken; bu unsurları ‘olayın cereyan
ettiği çevreyi tanıtmak, roman kahramanlarını çizmek, toplumu yansıtma ve atmosfer yaratmak’ olarak tanımlar. Zengin de
(2013) benzer bir şekilde mekânı; anlatının
salt görsel bir arka planı olmaktan öte
anlatıdaki birçok gizli detayı barındıran
önemli bir unsur olarak nitelendirir. ‘Bir
edebi eserdeki mekân kavramı eserin
olay örgüsünü, kültürel yapısını, eserdeki
insanların dünya görüşünü belirler ve
kurguya somutluk kazandırır’ (Zengin, 2013,
s. 291).
Okuyucunun zihninde anlatının inşasına
odaklanan Catherine Emmott ‘Frames of
Reference’ (1994) adlı yazısında, anlatı unsurlarından biri olan karakterin, anlatı içerisinde mekânla birlikte anlam kazandığını
söyler. Böylece mekân; ‘çerçevelenmiş bir
sahne’ olarak anlatının anlamlandırılmasını
da sağlamaktadır (akt. Çıraklı, 2015, s. 109).
Bakhtin (2001) ise mekânı zamanla ilişkilendirir; ona göre zaman somutlaşmak
için uzama yani bir mekâna ihtiyaç duyar.
Gotik dönem romanında anlatının ‘şato’da geçmesi, Stendhal veya Balzac’ın
romanlarında ise olayların ‘misafir odası
ve salonlar’ da yaşanması anlatı evreninde
zamanın farklı mekânlarda somutlaşması
olarak örneklendirilebilir. Zaman ve uzamın bu birlikteliğini ‘kronotop’ kavramıyla
açıklayan Bakhtin için anlatısal olayları
örgütleyen merkezler uzam-zaman’lardır.
Ronen (2017) ise edebi anlatılarda kurguyu
oluşturan bileşenlerin (mekân, olay, karakter,
hikâye, zaman…) hepsini kapsayan bir üst
başlık olarak ‘kurgusal uzam’ tanımını kullanır. Ronen’e (2017, s. 136) göre ‘kurgusal
uzam yapıları birtakım dinamik mekânsal
bilgilerin bileşimlerinin ürünüdür’.
mekân, zaman…)

Mekânın anlatıdaki işlevi kadar önemli bir
diğer olgu da mekânın ‘aktarılma biçimi’dir. Çünkü anlatıcının mekâna bakışı
aynı zamanda bizim de mekâna bakışımız
olmaktadır. Biz, anlatıcının gördüğü kadarını görürken, mekân anlatıcının ifadeleriyle canlanmaktadır. Tekin (2001) klasik romanlarda tanrısal bir bakışla yazar-anlatıcı
gözünden anlatılan mekânın, realistlerde
‘beşeri’ bir bakışla, olayı yaşayan anlatıcı
üzerinden tanımlandığını ifade ederken; bu
bakış açısı değişiminin anlatı için önemini
vurgular. ‘Bu uygulama ile mekân, salt bir
coğrafya parçası olmaktan çıkar; insanla
bütünleşen, dolayısiyle anlatı sistemini
destekleyen vazgeçilmez bir değer olur’
(Tekin, 2001, s. 150).
Mekân kadar mekânlar arası geçişler de
anlatı kurgusunun önemli bir unsurudur.
Narlı (2002, s. 105) çalışmasında ‘yer değiştirme’ başlığı altında mekânsal geçişlerin,
anlatı bütününde önemli olduğunu vurgulamıştır. Anlatıdaki mekânları parçalı bir
şekilde düşünsek bile aslında mekânlar
arası geçişler metne dair önemli ipuçları
taşımaktadır.
Anlatı kurgusunu kimi zaman dolaylı
kimi zaman doğrudan etkileyen mekân;
kişilerin ve olayların birbirine temas ettiği
düzlemi oluşturması sebebiyle anlatının
önemli bir bileşenidir. Mekân tasarım
disiplinleri odağında mekânın anlatı
içinde sahip olduğu bu konumun dışında incelenmesi gereken bir diğer olgu
mekânın anlatıda metinsel bir temsiliyet
kazanmasıdır.
Mekân, ister sembolik ister gerçekçi
tasvirlere sahip olsun metinde kelimeler
aracılığıyla yeni bir temsile kavuşur. Geleneksel mimari temsil biçimlerinden farklı
olarak mekân, onu tasarlayan kişi gözünden değil; karakterin veya anlatıcının
yani mekân kullanıcısının gözünden ifade
bulmaya başlar. Bu ifadelerde mekânı
oluşturan biçim, renk ve malzemeler kadar mekân atmosferi, yaşantı ve deneyimine dair bilgilerle birlikte mekânın poetik
boyutu da açığa çıkmaktadır. Çalışma,
bu temsil biçiminin mimarlık disiplini
için önemli bir potansiyel taşıdığı görüşü
üzerinden şekillenmektedir.
Sayı 33, Temmuz 2021
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Metinsel Temsil, Okumanın Çoğulluğu ve
Deneysel Yazın Üzerine
‘Alef, tüm dünyanın eş zamanlı olarak
görülebilir olduğu şu Borges mekânı, alfabeden başka bir şey midir?’
G. Perec, Mekân Feşmekân, s 25.
Mimari temsil biçimleri; iki ve üç boyutlu çizimler, maket, fotoğraf, yazı/metin
ve yeni teknolojik gelişmelerle birlikte
artırılmış gerçeklik uygulamalarına kadar
uzanan geniş bir yelpazeyi içermektedir.
Mimari temsil salt bir sunum biçiminin
ötesinde mekânın algılanma ve tanımlanma
şeklini ve mekâna ait bilginin üretimini de
sunması bakımından önemlidir.
Bir mimari temsil biçimi olarak yazı ve
metin çoğu zaman görsel temsil biçimlerine göre geri planda kalsa da mekânlar
üzerine yazılan metinler ve edebi eserlerde
yer alan mekân temsilleri görsel temsil biçimlerine alternatif olarak metinsel temsil
meselesini hatırlatır. Geleneksel mimari
temsil biçimlerinde görselliğin baskınlığına
karşı metinsel temsil kimi zaman mimari
temsilin çizimlerle ifade edemediklerini de
açığa çıkarma potansiyeli taşır.
Benzer bir düşünceyi Gürhan Tümer
Mimarlık-Edebiyat İlişkileri Üzerine Bir
Deneme (1982) başlıklı kitabında Louis
Aragon’un Paris Köylüsü’ nün (1926) bir
bölümü olan ‘Opera Geçidi’ üzerinden
ifade eder. Mimari bir amaçla yazılmamış
olmasına rağmen Opera Geçidi bölümünün mimari mekâna dair incelikli bilgiler
içerdiğini söyleyen Tümer (1982, s. 61) metindeki mekânın ‘fizikötesi gizemsellik’ ve
‘düşsellik’ olarak tanımladığı iki özelliğinin konvansiyonel mimari temsil biçimlerinde ifade edilemeyeceğini vurgular.
Tümer’in de dikkat çektiği gibi mekânın
metinsel temsiliyle mimari temsil biçimleri
mekâna dair farklı olguları açığa çıkarmaktadır. Bu esnekliğin sağlanmasında
metnin kelimelerle inşa edilmiş olmasının
önemli bir yeri vardır. Metindeki kelimeler
okuyucunun imgeleri üzerinden canlanırken aslında metin, onu okuyan kişi sayısı
ölçüsünde çoğalmakta ve farklılaşmaktadır.
Christian de Portzamparc (2014, s. 94) da
okuma eyleminin ‘öznel bir görselleştirme’
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içerdiğini söyler. Bu görselleştirme için yazar ipuçları oluştururken aslında o okuma
deneyimini biçimlendirmektedir.
Okuma deneyimin eş zamanlı bir görselleştirme eylemine dönüşmesini incelediği
Okurken Ne Görürüz (2015) adlı kitabında
Peter Mendelsund benzer bir düşünceyi
dile getirir. Yazarın betimlerken muğlak
bıraktığı alanların her bir okuyucu tarafından doldurulduğunu ve böylece okuma
deneyiminin biricikleştiğini vurgular.
‘Yazarın bir karakteri ya da yeri betimlerken ne kadar ayrıntıya girdiği, okurun
zihnindeki resimleri iyileştirmez (onları
belirginleştirmez); ama yazarın sunduğu
ayrıntı derecesi, okurun ne tür bir okuma
tecrübesi yaşayacağını belirler.’ (Mendelsund, 2015, s. 161).
Hem Portzamparc hem de Mendelsund’un
ifadelerinde okur ve okuma deneyimine
yapılan vurgu, Barthes’ın yazarın ölümünü
ilanı1 ve Foucault’nun (2006) ‘yazar nedir?’
sorusu üzerinden yazarın konumunu sorguladığı çalışmaları hatırlatmaktadır. Bu
çalışmalar, edebiyat incelemelerinde odağın okuma eylemi ve okura çevrilmesini
sağlamıştır. Metnin okurla anlam bulması,
metni esnek, öznel ve değişken kılarken;
bu durum metinsel temsilleri de katı, sabit
ve nesnel olmaktan uzaklaştırmaktadır.
Okuma deneyiminin çoğulluğu üzerine
düşünen ve bu düşünceyle eserini kaleme
alan daha deneysel yazarlar da olmuştur.
Julio Cortazar’ın Seksek (1963) kitabı buna
bir örnektir. Tıpkı kitabın ismi gibi sıralı
ya da atlayarak yapılabilecek farklı okuma
biçimleriyle bu tek kitap, okurken adeta
çoğalır. Bu durumu yazar giriş kısmında
şu sözlerle paylaşır; ‘Kitap birçok kitaptan
oluşuyor olsa da, aslında iki kitap sayılır.
Okuyucu aşağıda önerilen iki okuma biçimini de uygulamakta ‘özgür’dür’ (Cortazar,
2013, s. 10).
Cortazar gibi anlatı kurgusuyla okuma
deneyimi üzerine kafa yoran ve deneysel üretimler yapan bir diğer isim Italo
Calvino’dur. Anlatılarını oluştururken
birçok farklı yöntem ve Oulipien teknik
denemiş olan yazarın, Görünmez Kentler
(1972) kitabı mimarlık araştırmalarında da
karşımıza sıklıkla çıkmaktadır. Kesişen

1

Roland Barthes bu düşüncesini 1967
yılında yayınlanan ‘yazarın ölümü’ başlıklı
denemesinde açıklamıştır.
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Yazgılar Şatosu (1973) adlı kitabı ise görsel
imgeler için yazdığı hikâyelerden oluşan
deneysel çalışmalarından biridir. Tarot
kartlarının açılımıyla genişleyen hikâye
için Calvino (1994, s. 142) şunu söyler; ‘Bir
Tarot destesindeki kartlar gibi, olası birçok
anlamı içeren görsel öğelerden hareket
ederek anlatıları çoğaltacak bir tür makine
olmasını istedim bu kitabın’.
Anlatı kurgusunda deneysel yöntemler ve
yeni biçimsel arayışlar metinsel temsillerde de yenilikçi ifadelere dönüşmektedir.
Metinsel temsillerin mekânın deneyimsel
ve anlatısal yönünü ‘nasıl’ görünür kıldığı
sorusunu soran bu çalışma kapsamında incelenecek eserlerin deneysel bir yöntem ve
biçimsel bir arayışın ürünü olması amaçlanmıştır. Bu soruya cevap oluşturması için
çalışma kapsamında incelenecek eserlerin
yazarları Michel Butor ve Georges Perec
olarak belirlenmiştir. Butor, Yeni Roman
anlayışı çerçevesinde anlatı kurgusunda
denediği yeni biçimsel arayışlarla, Perec
ise hem içinde yer aldığı OuLİPO’nun2 deneysel tavrı hem de Oulipo’ya kazandırdığı
yeni yaklaşımlar3 ile bu tanım ve kriterlere
uyan iki isimdir.

2 Oulipo ile ilgili detaylı bilgi Perec alt
başlığında yer almaktadır.
3 David Bellos Georges Perec: A Life in Words
kitabında ve Jacques Roubaud ve JeanJacques Poucel ‘ın ‘Perecquian OULIPO’
başlıklı yazısında bu durum detaylı olarak
incelenmektedir.
4 Yeni roman anlayışının romana yaklaşımını
anlamak için Alain Robbe Grillet’nin aynı
adı taşıyan Yeni Roman (1963) adlı kitabı
önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

Bu iki yazarın tüm eserleri göz önünde bulundurulmakla birlikte özellikle mekâna ve
mimariye odaklanan iki eseri incelenmek
üzere seçilmiştir. Bunlar Michel Butor’un
San Marco’nun Betimi (1963) ve Georges
Perec’in Bir Paris Semtinin Tüketilme Denemesi’dir (1975). Bu eserlerin seçiminde
ilk kriter ‘mekânın anlatının omurgası’ olmasıdır. Bir başka deyişle, mekânın kurucu
bir öğe olarak anlatının başrolünde olduğu
eserler incelenmek üzere seçilmiştir. İkinci
kriter mekânın ifade biçiminde ‘mekânsal
deneyim, anlatı ve yaşantı’nın ön plana
çıkarılmış olmasıdır. Üçüncü ve son kriter
ise esere konu olan mekânın kurmaca değil
‘gerçek bir mekân’ olmasıdır. Gerçekte de
var olan ve deneyimleme imkânı olabilecek bu mekânlardaki (San Marco Bazilikası
/ Venedik / İtalya ve St. Sulpice Meydanı / Paris /

Fransa) deneyimsel ve poetik boyutun metinsel temsile taşınma biçimlerini görmek
ve içinde bulunduğumuz mekânlara da bu
gözle bakabileceğimizi göstermesi açısından önemlidir.

Seçilen eserlerin incelenmesinde içerik
analizi yöntemi kullanılmıştır. Mekânın
metinsel temsili; içerik (anlam) ve biçim
(dil /edebi unsurların kullanımı) olarak iki
kategoride incelenerek metinsel temsile
dair stratejiler belirlenmeye çalışılmıştır. Belirlenen stratejiler mimari temsille
birlikte düşünülerek bu iki temsil biçiminin
bir aradalığının tasarım sürecine katkıları
sorgulanmıştır.
Mekânsal Deneyimi ve Anlatıyı
‘Katmanlara Ayırmak’: Michel Butor ‘San Marco’nun Betimi’
Yeni roman anlayışı çerçevesinde eserler
vermiş olan Fransız yazar Michel Butor
(1926-2016) Sorbonne’da felsefe eğitimi
almış, küçük yaşlardan beri müzikle ilgilenmiştir. Sanatın farklı alanlarına temas
etmiş bir yazar olması edebi üretimlerini
de etkilemiştir.
Ayrıca Butor, yaşamı boyunca farklı
sebeplerle sürekli seyahat etmiş ve farklı
şehirlerde yaşamıştır. Seyahat ettiği veya
yaşadığı bu kentler edebi eserlerinin de
ana karakteri olmuştur. Değişme (1957)
romanında bu durumu şu sözlerle açıklar;
‘Değişme romanın çıkış noktası kahraman
işlevi görecek olan iki kenti ilişkiye sokmak
olmuştur. L’emploi du Temps’ da başkişi
bir kentti. Bu iki kent zorunlu olarak, gençliğimin kenti Paris ve başka birçok kent
gibi bugün de Paris’le sıkı ve sürekli ilişki
içinde olan Roma’dır’ (Butor, 1996, s. 80).
Butor’un yazım biçimini anlamak İkinci
Dünya Savaşı sonrası geleneksel roman
yazım biçimlerine bir eleştiri olarak ortaya
çıkan Yeni Roman4 anlayışını bilmeyi
gerektirir. Yeni Roman tipik bir roman
kahramanı anlatısından uzaklaşıldığı, tanımlı bir olay örgüsünün olmadığı, ‘olay’ın
kurgunun merkezinden uzaklaşarak ‘nesne’lerin roman kurgusunda önem kazandığı roman için yeni bir biçim arayışının
tanımıdır (Şimşek, 2006, s. 10-12). İşler’in (2011)
de belirttiği gibi yeni roman anlayışında
biçim içerikten daha önemli bir olguya
dönüşmüştür.
Betimleme, iç içe anlatı ve metinlerarasılık
gibi başlıklar ise anlatıyı biçimlendiren
unsurların başında gelmektedir (Şimşek,
Sayı 33, Temmuz 2021
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2006). Aktulum (2000) Yeni Romancılar gibi
Butor’un da metinlerarasılığı romanlarında sıklıkla kullandığını, anlatıyı rastgele
kesen ve araya giren alıntıların, kolajların
ve brikolajların5 anlatının çizgiselliğini kırarak romana biçimini verdiğini ifade eder.
Bu anlamda Butor’un eserlerinde kullandığı başka metinlere atıf ve uzam-zaman
değişimleriyle anlatının tıpkı bir mekânın
deneyimi gibi çok-boyutluluğu görünür
kıldığı söylenebilir.
‘Yazınsal metin farklı metinlerin bir kesişme yeri olur ya da söylemsel parçaların bir
“kolaj”ına dönüşür. Geleneksel romanda
olduğu gibi, böyle bir yöntemle dünyanın
bir görünümü değil, yazının kendi başına
anlam üretebileceği metinsel bir görünüm
sunmak söz konusudur’ (Aktulum, 2000, s. 9).
Butor anlatıda uzam ve zaman üzerine
detaylı olarak düşünen ve bu düşüncelerini
edebi üretimlerinde deneyen bir yazardır.
Butor’a (1991, s. 72) göre ‘içinde yaşadığımız uzam, parçaları birbirini dışlayan
Eukleides uzamı değildir’. Yaşamda
mekânlar arası ilişkilerin roman evreni içinde birebir geçerli olduğunu ifade
eder. ‘Nasıl bir evde, bir odadan öbürüne geçebilmek için, bir ya da iki yol söz
konusu olabilirse, aynı biçimde romancının
okurunu dolaştırdığı yerler arasında da bir
süreklilik ya da kesinti, birbirine geçiş ya
da birbirinden ayrılma söz konusudur’ (Butor, 1991, s. 88). Uzamdaki bu dinamik ilişki
gibi anlatı zamanı da Butor için dinamik
ve değişkendir. Butor için uzam ve zaman
taşmalar halindedir.
Michel Butor; literatürde çoğunlukla Renaudot ödülünü kazandığı Değişme ‘La Modification’ (1957), Dereceler ‘Degres’ (1960)
ve ilk romanı Milan Pasajları ‘Passage de
Milan’ (1954) odağında yapılan çalışmalarla
karşımıza çıkmaktadır. 1963’te yayımlanan San Marco’nun Betimi ise daha az
araştırmaya konu olmasına rağmen metinle
mimarinin iç içe geçtiği önemli bir çalışmadır. Venedik’te San Marco Meydanı’nda
yer alan San Marco Bazilikası’nın anlatıldığı eser mekânı metinde tekrar inşa ederken, Butor’un edebi yaklaşımı paralelinde
mekân deneyim ve anlatı ekseninde açığa
çıkmaktadır. Gerçekte var olan bu mekânın
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hem biçimsel hem anlamsal boyutlarıyla
nasıl temsil edilebileceğini Butor da metin
içinde bize sorarak düşünmemizi sağlar;
‘Metin nasıl kubbe kubbe oyulabilir?
Bir öykü bölümünden öbürüne, bir mimari ayrıntıdan ötekine geçen bir metin
tabakası nasıl oluşturulabilir?’ (Butor,
1999, s. 47).
Butor’un kendi sorusuna cevabı metnin
biçim ve içeriğine yansımaktadır. San
Marco’nun tasviri tıpkı bir kolaj gibidir
ve onu oluşturan katmanları görünür kılar.
Barbara Mason (1978, s. 72) Butor’un San
Marco’nun Betimi’inde benzer katmanları üst üste getirdiği bir anlatı oluşturma
yöntemi kullandığını söyler. Yazar, San
Marco’nun betimlenmesinde üç farklı görsel modelin devamlı bir şekilde yan yana
getirildiğini belirtir. Bunları; mozaikler ve
katedralin mimari formu, Venedik tarihi
ve turistlerin farklı dillerdeki konuşmaları
olarak gruplandırmaktadır. Mason’un (1978)
bahsettiği üç farklı katman metin okunmasa
bile biçimsel olarak net bir şekilde görülebilmektedir. Çünkü Butor bu katmanların
her birinin satır genişliğini farklılaştırarak
birbirlerinden ayrıştırmıştır. Ayrıca en uzun
satır genişliğindeki metinler aynı zamanda
italik yazıyla yazılarak da diğerlerinden
farklılaştırılmıştır. Bir mekânın tasviri
üzerine kurulu olan bu metinde katmanlar
içerik olarak incelendiğinde ise mekânsal
deneyimin farklı öğelerini temsil ettiği görülmektedir. Tıpkı bir kolaj gibi metne dahil
olarak onu var eden bu katmanlar farklı zamanlara referans verirken anlatıda zamanın
çizgiselliğini de kırmaktadır (Şekil 2).
Butor San Marco’nun Betimi’nde bazilikanın meydan içindeki konumundan iç mekânına doğru bir hareket rotası belirlemiş;
bunu da kitabı oluşturan 5 bölümle [1.Cephe, 2.Giriş Mekânı, 3.İç Mekân, 4.Vaftizhane, 5.Şapeller ve Ek Yapılar] görünür
kılmıştır. Metnin biçim dilinde gözlenen
farklı katmanlar gibi mekânın deneyimlenme biçiminin de mekânsal öğeler üzerinden
ayrıştırıldığı ve bunda mimari terminolojinin kullanıldığı görülmektedir (Şekil 3).
Metin okunmaya başlandığında ilk katman
Mason’un (1978) da çalışmasında ‘turistlere
ait farklı dillerdeki konuşmalar’ olarak

5 İlk olarak plastik sanatlarda kullanılan
kolaj yani farklı materyalleri bir arada
kullanma yöntemi metin alanında da
karşımıza çıkar. Metnin içinde yer verilen
sözler, başka metinlerden parçalar
gibi alıntılar metinsel kolajı tanımlar.
Metinlerarasılık kuramında da kendine
yer bulan kolaj hakkında daha detaylı
bilgi Kubilay Aktulum’un Metinlerarası
İlişkiler (2014) kitabında bulunabilir.
Fransızca kökenli ve Türkçeye yaptakçılık
olarak çevrilen brikolaj da kolaj gibi
birbirinden farklı şeylerin yeni bir şey
üretilmesi için birleştirilmesidir. Eldekilerle
içinde bulunulan duruma göre yeni bir
şey oluşturma anlamına gelen brikolaj
sosyal bilimlerde ve eğitim bilimlerinde de
karşılaşılan geniş bir kavramdır. Brikolaj
hakkında daha detaylı bilgiye Claude
Levi-Strauss’un Yaban Düşünce (1962) isimli
kitabında ulaşılabilir.
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Şekil: 2
Metni oluşturan üç farklı katman ve katmanların mekânsal deneyimdeki karşılıkları6
(Nane,2021).
Şekil: 3
San Marco’nun Betimi kitap kurgusu:
Mekânlar üzerinden ayrışan anlatı.

6 Görselde yer alan metin için bakınız :
https://www.kb.nl/en/themes/koopmancollection/description-de-san-marco

tanımladığı mekânı deneyimleyen diğer
‘özne’lerin sesleridir ve bunlar italik
yazılmıştır. Yeni Roman anlayışı içinde
yer alan Butor’un başka çalışmalarında da,
biçim üzerinden anlatıyı farklılaştırma ve
metin içi alıntılarda italik yazı karakteri
kullandığı bilinmektedir (Aktulum, 2000).
Bunlar metin içinde adeta birer atıf gibi görünmektedir. Ayrıca bu ilk katman yazarın
mekânsal deneyimini zamansal olarak ‘o
an’ da tutmaktadır.
İkinci katman yazarın sesinden mekânsal
deneyimin anlatımıdır. Mekân içinde hareket ederken gördüklerini tasvir etmekte,
kimi zaman 1. tekil şahıs ekini kullanarak
kendini hatırlatmaktadır. ‘Duvarın içinden
yukarı çıktım. Bu kitabı hazırladığım için
aldığım izinler sayesinde, galerilerde,
kilisenin yarı yüksekliğinde ikinci bir tur

yapacağım; …’ (Butor, 1999, s. 78). Mekân ve
o mekânı deneyimleyen özne bir aradadır
bu katmanda. Butor tıpkı birinci katmandaki gibi deneyim anına referans verir.
Üçüncü katman ise mimari öğelere ve bu
öğelerde yer alan göstergelere odaklanmakta, göstergelerin anlamlarını başka
metinlerle ve hikâyelerle açıklamaktadır.
Bu göstergeler bazilikanın içinde ve dışında yer alan yazılar ve mozaiklerdir. Butor,
San Marco’yu barındırdığı bu göstergelerle
birlikte bir ‘metinler mimarlığı’ olarak
tanımlamaktadır.
‘Yalnızca bir tuğlalar, mermerler ve küçük
cam küpler mimarlığı değil bu; aynı
zamanda bir imgeler mimarlığı, aynı zamanda bir metinler mimarlığı. Batı anıtları
arasında belki de en çok yazıt barındıranı..’ (Butor, 1999, s. 26).
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Üçüncü katman metinlerarası geçişlere
sahne olurken, farklı mekân ve zamanlar
anlatıya dâhil olmaktadır. Birinci ve ikinci
katmandaki şimdiki zaman algısından farklı olarak, zaman bu katmanda ‘geçmiş’e
referans verirken, anlatılardaki mekânlarda
bu mekâna dâhil olur. Mekânda yazı ya
da görsellerde yer alan bu eski anlatılar
mekânın ‘bilgi’si olarak onun deneyiminin
de bir parçası olmaktadır.
Butor’un San Marco betimi; mekânsal
deneyimde o mekânda bulunan kullanıcı
üzerinden ‘özne’ye, tek bir öznenin mekân
içindeki hareketi ve bakışı üzerinden
‘özne ve mekân’a ve son olarak mekân
içindeki göstergelere ve onların anlamlarının da mekânın anlamını belirlemesine
odaklanmaktadır. Tüm bunların metinsel
temsilinde Butor bu katmanları biçimsel
olarak birbirinden ayırırken anlatı akışı
içinde birbirine de bağlamaktadır. Hem bir
bütün olarak hem parça parça okunabilen
anlatıda her parçanın tek başına okunması
da San Marco’nun tasviri olmaya devam
eder. Tıpkı bir mekânın anlamı, mekânsal
deneyimin çok boyutlu yapısı gibi… Butor,
San Marco Bazilikası’nı ve orada bulunma
deneyimini metinsel temsilde tekrar inşa
ederken, kitabın arkasına koyduğu bazilikanın planı ile karşılaşan okuyucu için bu
mimari temsilin söyleyemediği pek çok
şeyi ifade etmiştir bile.
Mekânsal Deneyimi ve Anlatıyı
‘Gözlemlemek’ : George Perec - ‘Bir
Paris Semtinin Tüketilme Denemesi’
OuLİPO7 akımının üyelerinden biri olan
Fransız yazar Georges Perec (1936-1982) bu
akımın da önemli bir özelliği olan belirli
kurallar üzerinden edebi üretimin sınırlarını zorladığı farklı türlerdeki pek çok
çalışmaya imza atmıştır.
‘Oulipyen yazar kısıtlamalar altında yazan
kişidir’ (Roubaud & Poucel, 2004, s. 100). Roubaud ve Poucel bu noktada kısıtlamanın
temel amaç olmadığını sadece ulaşılmak
istenen hedef için bir stratejiyi tanımladığının altını çizerken hedeflenenin Oulipo
adının içinde de yer alan ‘potansiyel’
kavramında yattığını söyler. Oulipocular
için sınırlar, kurallar ve kısıtlamalar altında
edebi kompozisyonlar üretmek, yaratıcılığı
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da tetikleyen potansiyelleri açığa çıkarmaktadır.
Perec’in çalışmaları da bu anlamda çok
önemlidir. ‘E’ harfini kullanmadan yazdığı
Kayboluş (1969) ve Medici Ödülü’nü aldığı
Yaşam Kullanma Kılavuzu (1993)8 en çok
bilinen işleri arasındadır. Yaşam Kullanma
Kılavuzu’nda Perec Paris’teki bir sokakta
yer alan on katlı apartmanda yaşayanları/
yaşananları anlatır. Enis Batur’un (1993, s.
15) da vurguladığı gibi ‘anlatılardan, şiirlerden, deneme ve deneylerden, bulmacalardan ve düpedüz oyunlardan oluşan bir
yapıtın doruk noktası sayılıyor bu roman’.
Kitabın öndeyiş bölümünde yapbozlarla
ilgili bir yazı ile başlaması da Perec’in bu
kitabı ele alış biçimini vurgular.
‘Bundan hiç kuşkusuz yapbozun en
son gerçeği olan bir şey çıkarılacaktır:
Sanıldığı gibi tek başına oynanan bir
oyun değildir yapboz; parçaları yerleştirenin her hareketi, bu parçaların
üreticisi tarafından kendisinden önce
tekrarlanmıştır; eline aldığı, tekrar
aldığı, incelediği, okşadığı her parça,
denediği, bir kez daha denediği her
kombinasyon, her dokunuş, her sezgi,
her umut, her cesaretsizlik bir başkası
tarafından kararlaştırılmış, hesaplanmış, incelenmiştir’ (Perec, 2009, s. 15).
Apartmandaki her bir dairenin konumunu
belirleyen Perec anlatı akışını bir satranç
tahtasına dönüşen bu plan üzerinde tüm
kareleri dolaşarak tamamlar. Ama bunu
satranç kuralları içinde atın hareketine bağlı kalarak (Knight’s tour) tamamlar. Kitabın
sonunda apartmanın planına da yer verir.
‘Binanın planı, on çarpı on biçimindedir: Perec’in bir kareden (ya da evden veya
bölümden) ötekine atın hamlesiyle- ancak
bütün karelere birbiri ardı sıra dokunabileceği belli bir düzene göre - geçtiği
bir satranç tahtası. (Yüz bölüm mü var o
halde? Hayır, doksan dokuz bölümden oluşuyor
kitap inceden inceye hesaplanarak bitirilmiş bu
kitap tamamlanmamışlığa ufak bir aralık bırakıyor kasıtlı olarak)’ (Calvino, 1994, s. 143).

Perec’in anlatılarında nesneler ve gündelik
yaşamın en sıradan durumları önemli bir
yer edinir. Örneğin Şeyler (1965) romanında karakterlerden önce mekân ve mekânı

7 Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle
/ Potansiyel Edebiyat Atölyesi) Raymond
Queneau ve François Le Lionnais’in kurucusu
olduğu ve aralarında Georges Perec, Italo
Calvino, Oskar Pastior, Jean Lescure ve
Jacques Roubaud gibi yazarların da yer
aldığı deneysel bir edebiyat topluluğudur.
Kendilerine bir takım kurallar ve sınırlar
oluşturarak yazma denemeleri yaparken
yeni metotlar denemişlerdir.
8 Orijinal adıyla ‘La Vie Mode D’emploi’ 1978
yılında yayınlanmış, Türkçe baskısı 1993
yılında yapılmıştır.
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oluşturan her nesne en ince ayrıntısına
kadar sayfalarca tasvir edilmektedir.
Perec bize sıradan şeylere tekrar bakmayı
gösterir. Çünkü Perec için içinde bulunulan dünya ‘duyum yitimi’ sayesinde
algılanmaz olmuştur. Perec bu düşüncesini Patrice Fardeau ile yaptığı röportajda
şöyle ifade eder;
‘Roland Barthes epey önce, yazarın
sorununun, işinin cevap vermek değil
soru sormak olduğunu söylemişti. Gayet sarih bir şekilde içimde yer etmiş
bir şey bu. Dediğiniz gibi, şayet ahlaki
bir yönelim –yani bir temayül– varsa, göstermeyi, insanlardan görmeye
alışık oldukları şeylere belki farklı bir
şekilde bakmalarını istemeyi gerektirir
bu. Espèces d’espaces buradan çıktı:
Kendimi mekâna göre tanımlamam
istendi ve bir şehri sanki hayatımda
ilk defa görüyormuşçasına, kanıksadığımız, duyumsayamaz hale geldiğimiz
bir nesne değil de yabancı bir nesneymişçesine tasvir etmeyi denedim, çünkü bu duyum yitimi o raddeye varmış
ki dolaysız dünyayı algılamaz olmuşuz.
Bunun sonucunda, bu algı yokluğunun yerine olayı, heyecan uyandıran,
ses getiren olayı koyuyoruz. Sıradan
olana, Cause commune’ de “olağan-içi” diye adlandırılan şeye bakmıyoruz’
(Url-2).
Perec’in ifadesiyle ‘bir mekân kullanıcısının günlüğü’ olan Mekân Feşmekân (1974)
ise her an içinde olduğumuz mekânı anlamaya ve sorgulamaya yönelik çalışmalarının bir üretimidir. Mekânı ele alış biçimini
tariflediği bu kitap diğer eserlerinde de
mekâna yaklaşımını ve anlatı için mekânın
hangi anlamları barındırdığını anlamamızı sağlamaktadır. Mekân Feşmekân’da
gündelik hayatımızı geçirdiğimiz mekânları en küçük ölçekten giderek genişleyerek [sayfa, yatak, oda, daire, apartman,
sokak, mahalle, şehir, sayfiye, ülke, dünya,
mekân] ele alırken, bu mekânları deneyimleyen bir kullanıcı gözüyle aktarır. Perec’in
mekânı anlamak ve aktarmak adına onu
‘kategorize ederek’ ele alması metin içinde
de devam eder. Perec bir mekân envanteri
oluşturma uğraşından bahsederken kitapta

buna örnekler de sunar. Bu yaklaşım biçimi
Bir Paris Semtinin Tüketilme Denemesi
(1975) adlı çalışmasında da göreceğimiz bir
tavırdır.
İleri (2017, s. 162) Perec’in eserinde ‘yerin
anlatıya, anlatının yere dönüşüm süreçlerini’ araştırdığını söyler. Bu anlamda Bir
Paris Semtinin Tüketilme Denemesi (1975)
Perec’in mekân üzerine çalıştığı deneysel
işlerinden biridir. Perec, üç gün boyunca
(18-19-20 Ekim 1974) Saint Sulpice Meydanı’na bakan farklı kafelerde oturarak
meydanı bize anlatır. Sıradan gelebilecek
bu anlatıda Perec için önemli olan, sürekli
baktığımız ama gerçek anlamıyla görmediğimiz birçok şeyin aktarımını yapmaktır.
Bunu da Mekân Feşmekân’daki gibi mekânı anlamak ve anlatmak için yapar.
‘Benim aşağıdaki sayfalarda yapmak
istediğim şey ise bu çalışmalarda yer
almayan, o arkada kalmış gibi görünenleri betimlemek; genelde dikkatimizi
çekmeyen, kendini fark ettirmeyen,
önemsiz nitelenenleri listelemek;
zaman, insanlar, arabalar ve bulutlar
dışında hiçbir şeyin hareket etmediği
anlarda yaşananları anlatmak.’ (Perec,
2015, s. 6).
Kitap üç bölümden oluşmakta, her bölüm
bir günlük meydan deneyimlerini ve
gözlemlerini içermektedir. Perec’in farklı
saatlerde yazdığı metinler ‘tarih, saat, yer’
ve bazılarında da ‘hava durumu’ ile ilgili
kısa bir bilgiyle başlamaktadır. Daha sonra
bulunduğu noktadan perspektifine girenleri
yazan Perec, mekânın biçimsel tasviriyle
değil; kullanıcılarıyla, kullanım pratikleriyle ve mekândaki eylemlerle ilgilenmektedir
(Şekil 4).
‘tarih:18 Ekim 1974
Saat:12.40
Yer: La Mairie Kafesi
aynı anda gerçekleşen onlarca, yüzlerce eylem ve küçük olay; bunların her
biri kimi duruş biçimlerini, hareketlerini, belli enerji harcamalarını içeriyor.
ikili konuşmalar, üçlü konuşmalar, çok
sayıda kişinin yer aldığı konuşmalar:
dudak hareketleri, ellerin hareketleri,
kimi duyguları açığa çıkaran mimikler
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yer değiştirme biçimleri: yürüme, iki
tekerlekli araçlar (motorlu, motorsuzlar),
arabalar (özel arabalar, şirket arabaları, taksiler, sürücü kursu arabaları), ticari araçlar,
kamu hizmeti araçları, toplu ulaşım
araçları, turist otobüsleri
eşya taşıma biçimleri (elde, kolun altında,
sırtta) …’ (Perec, 2015, s.15).
Perec’in mekânı, bu çalışma özelinde ise
St. Sulpice Meydanı’nı ‘bireylerin ilişkilerinin ve eylemlerinin var ettiği bir mekân’
olarak ele alışı Lefevbre’in matematiksel
ve içi boş bir alandan öte toplumsal mekân
tanımı üzerinden şekillenen Mekânın Üretimi (1974) çalışmasına benzer bir duyarlılığa sahiptir. Ayrıca Lefevbre’in gündelik
hayat incelemesi olarak ritim kavramını
gündeme taşıdığı Ritimanaliz (1992) adlı
kitabının üçüncü bölümü ‘pencereden
görülen’ Perec’in gündelik yaşam içinde
sıradan olanla karşılaşma ve bunu inceleme
yaklaşımına benzerlik göstermektedir.
‘Gözlerimin önündeki bu bahçe, bir süredir
gözüme farklı görünüyor. Ritimleri anladım: ağaçlar, çiçekler, kuşlar, böcekler. Etrafla bir poliritmi oluşturuyorlar. Şimdinin
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eşzamanlılığı, bin
bir devinim içeren görünüşteki hareketsizlik…vb’ (Lefevbre, 2017, s. 42).

(ve dolayısıyla mevcudiyetin)

Perec, St. Sulpice Meydanı’nı gözlemlerken onun üretim ve kullanım süreçlerini
de yazarak açığa çıkarmaktadır. Meydanı
tanımlayarak ona anlamını veren kişileri,
eylemleri, araçları, kıyafetleri, simgeleri,
tabelaları, nesneleri… Meydanın içindeyken dışarıdan bir bakışla gördüğü her bir
şeyi sınıflandırır ve tanımlar. Gündelik, sıradan ve olağan olan her şey Perec’in (1989)
deyimiyle ‘l’infra ordinarie / olağanaltı’na
yapılan bir bakışla aydınlatılır. Bir başka
deyişle Perec bu yaklaşımla ‘ yeri, incelemeye değer bulunmayacak tüm unsurlarıyla bir araya getirip kendi mekân anlatısını
kurar ve şeyler arasında birbirini var eden
ilişki ağını çözümler’ (Bal, 2019, s. 30).
Perec’in yazınında mekân; ev, oda ya da
meydan gibi gündelik hayatta hep içinde
olduğumuz mekânlardır. Buna karşın Perec
bu mekânlara yeni bir bakışla bakmamızı
sağlar. Yaşam Kullanma Kılavuzu’nda
(1993) dış duvarın tamamen kalktığı bir
apartmanı düşletirken, Mekân Feşmekân

Şekil: 4
Bir Paris Semtinin Tüketilme Denemesi’nde
deneyim ve eylemler üzerinden gözlemlenen
meydan (Nane, 2021).
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(1974)’da işlevsiz bir mekân düşünün sürecini paylaşması buna verilecek örneklerden sadece bir kaçıdır. Bir Paris Semtinin
Tüketilme Denemesi de böyle bir eserdir.
Kent içi yaşamda sürekli içinden geçtiğimiz bir meydanın kullanım biçimlerini,
gün içinde nasıl değiştiğini gözlemler ve
bir taraftan yazıya aktarır. Üç gün boyunca
Perec aynı meydana baksa bile farklılaşan
deneyimler aslında bir Paris semtinin tüketil(eme)me denemesine dönüşmektedir.

9 Yer değiştirme biçimleri, eşya taşıma
biçimleri, çekme biçimleri, kararlılık ya
da istek dereceleri, bedenin duruşları,
rakamlar, renkler, sıradan simgeler… Bu
kategorilerden bir kaçıdır.

Sonuç Yerine
Farklı yöntem, amaç ve kaygı taşımasına
rağmen hem yazar hem de mimar mekânlar
tasarlarken, bu mekânlar okuyucu veya
kullanıcılarının varlığıyla anlam kazanmaktadır. Mekân tasarımcıları için süreç;
tasarlanan mekânın inşasıyla tamamlanıyor
gibi gözükse de aslında tam bu noktada
yeniden başlamaktadır. Tıpkı bir okurun
metindeki mekânı okuma eylemiyle inşa
ederek deneyimlemesi gibi kullanıcının
mekândaki varlığı ile her yeni deneyim
mekânın anlamının yeniden inşa edilmesidir. Oysa mekânsal deneyim ve mekânın
anlatısal boyutunun temsili geleneksel mimari temsil biçimlerinde çoğunlukla ifade
edil(e)meyen olmaktadır.
Bu noktada mimari temsilin, tasarım sürecinde mekânın tanımlanma biçimiyle olan
ilişkisi unutulmamalıdır. Çünkü temsil salt
sunuma yönelik olmanın ötesinde mekânın
algılanma biçimiyle birlikte mekânsal bir
bilginin de iletim aracıdır. Mekân, tasarım
sürecinde deneyim, anlatı ve atmosferle
ilişkili olarak düşünülmedikçe ve tasarıma
bu olgular dâhil edilmedikçe, süreçte yer
almayan bu olgular temsilde de ifade bulamayacaktır. Mimari bir kaygı güdülmeden yalnızca olay ve kişilerle ilişkilenen,
mekânın deneyimine ve anlamsal katmanlarına odaklanan metinsel temsiller ise bu
noktada önemli bir kaynak olabilmektedir.
Bu sebeple ‘yazma eylemi ve metin’lerin
mimari disiplin içinde hem eğitim hem de
tasarım sürecine katılması önem kazanmaktadır.
Ranciere’in (2019, s. 56) de belirttiği gibi
‘yazmaya başlamak, görmeyi öğrenmemizi
içeren bir başka buyruğu beraberinde getirir’. Mekân tasarımcılarının da bakmaktan

öte görmeyi öğrenmesi gerekmektedir.
Yazma denemeleriyle bakmaktan öte
görmeye başlayan yazarlar gibi mimarlarda
görmeye yazmakla başlayabilir.
Bu yaklaşım biçimine örnek olması adına
mekânın metnin odak noktası olduğu
ve mekânın deneyim ve anlatı ekseninde temsil edildiği iki eser örnek olarak
incelenmiştir. Butor’un eseri San Marco
Bazilikası’na ait bir deneyimi konu alması
sebebiyle içerik düzeyinde zaten mekândaki deneyim ve anlatıyı görünür kılmaktadır.
Metinsel temsilde ise bu deneyim mekânsal katmanlara (cephe, giriş mekânı, iç mekân,
vaftizhane, şapeller) ayrışarak biçim düzeyinde
de karşımıza çıkmaktadır. Bu eser özelinde
‘katmanlaştırma’ metinsel temsile dair bir
strateji olarak ele alınabilir. Ayrıca Butor
bazilikaya ait deneyimi aktarırken farklı öznelerin konuşmalarına ve seslerine
de yer vererek, metnin içine sızan başka
öğelerle bir nevi ‘kolaj’ oluşturur. Bu kolaj
metinsel temsilde italik harflerin ve farklı
satır genişliklerinin kullanımıyla biçim
düzeyinde de kendini belli etmektedir.
Perec’in eseri de St. Sulpice Meydanı’nın
üç günlük deneyimini anlatması sebebiyle
içerik düzeyinde mekândaki deneyim ve
anlatıya odaklanmaktadır. Perec, mekânsal deneyimin içindeki bir özne olarak
onu titizlikle gözlemler. Gözlem yöntemi mekânsal öğeleri (ki bunlar kişi, nesne,
eylemler…) sınıflandırmak, farklılıkları ve
aynılıkları belirlemek üzerinedir. Çok basit
görülebilecek bu stratejiler mekânın özüne
ve anlamına ulaştırmaktadır. Kullandığı bu
yöntemler metinsel temsilin biçim düzeyinde de görülmektedir. Gözlemlediklerini
kimi zaman kategoriler altında9 yazan
Perec kimi zaman cümleleştirmeden sadece listelemiştir. Bu tavır metinsel temsilin
biçim düzeyinde de mekânsal deneyim ve
anlatıyı ön plana taşımıştır.
Bu iki farklı eserde mekânın metinsel
temsilinde deneyim ve anlatı yönünün
açığa çıkmasını sağlayan iki önemli olgu
‘hareket’ ve ‘zaman’ kavramıyla ilişkileridir. Bu iki kavram geleneksel mimari
temsil biçimlerinde çoğunlukla temsile
aktarılmayan mekânsal veriler olmaktadır.
Oysa mekânsal deneyimin özü hareketi
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içerir. Butor’un San Marco’yu anlatımında
kullandığı mekânsal geçişler ve katmanlılık metinsel temsilde de hareketi hissettirmektedir. Metinsel temsillerde deneyimi ön
plana çıkartan bir diğer olgu ise zamanın
ele alınış biçimidir. Butor’un eserinde
şimdiki zamanda mekânı deneyimleyen
anlatıcı mekân içi referanslarla (duvar freskleri vb…) mekânın geçmişini ve bu geçmişe
ait zaman aralığını da mekânın temsiline
dâhil etmektedir. Perec ise farklı günlerde
aynı meydanı gözlemlerken mekânın çok
yakın zaman aralığında bile (örneğin hafta içi
ve hafta sonu) kullanım biçimi ve anlamının
değişimlerini göstermektedir.
İncelenen bu iki eserde mimari bir kaygıdan uzak olsa da sözü geçen mekânlara ait
bir ‘analiz’ ile karşılaşılmaktadır. Mekân
tasarımının da başlangıç noktası ‘mekânın
analizi’dir. Çünkü daha inşa edilmemiş
olsa bile var olan sınırlar içinde zaten bir
mekân vardır. Ve o mekâna ait kullanım
biçimleri, anlamlar, bellek… Tasarımcı var
olanlar içinde yetkin bir analizle mekânın
anlamını ortaya çıkararak onu biçimlendirir. San Marco’nun Betimi’nde eş zamanlı
fenomenolojik bir deneyim aktarımı, Bir
Paris Semtinin Tüketilme Denemesi’nde
ise aynı mekânın farklı zamanlarda gözlemlenmesi / sıradan olana yöneltilen bakış
mimarlık disiplininde mekân analizine dair
yöntem oluşturabilecek stratejilerdir.
Bir anlama stratejisi olarak yazma eyleminin mimarlık disiplininde de mekânı
anlamak için kullanılması mümkündür. Bu
anlamda edebiyat metinlerinin taşıdığı potansiyellerin mimarlığa katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Bu çalışma kapsamında
incelenen iki eser bu okumalardan sadece
bir tanesidir. Farklı metinlerin/metinsel
temsillerin incelenmesi yeni yaklaşım
biçimlerinin de alana katkısını mümkün
kılacaktır

•
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Öz
Türkiye’de şehir plancıları farklı mekânsal
ölçeklere ilişkin bütüncül ve parçacıl tüm
planların hazırlanması, bu süreçlerde
bilimsel analizler, şehircilik ilkeleri ve kamu
yararına göre karar vermeye ilişkin temel
değerleri ve yeterlilikleri içeren mesleki
formasyonla mezun olurlar. Ancak plancılar
belediyelerde çalışmaya başladıklarında
mesleki değerleri ile politik karar vericilerin
demokratik meşruluğu arasındaki ikilemlerle
karşı karşıya kalırlar. Araştırmaya göre
belediyelerde planlama sürecinde siyaset ile
sermaye, siyaset ile vatandaş ve hatta siyaset
ile kamu kurumları arasındaki kentsel rant
ilişkileri belirleyicidir. Türkiye’de
belediyede çalışan plancılardan, büyük bir
çoğunluğu rant odaklı olan plan
değişiklikleri ve diğer parçacıl planlara
ilişkin teklifleri değerlendirmesi ya da
hazırlaması beklenmektedir. Belediyelerde
çalışan plancılara göre planlamaya ilişkin
kararların alınması noktasında plancının
etkisi çok sınırlıdır. Planlara ilişkin kararlar
teknik ve bilimsel analizlerden ziyade rant
odaklı alınmakta, rant ilişkilerini ise siyaset
ile sermaye arasında ya da siyaset ile
vatandaş arasında geliştirilen patronaj ya da
siyasi kayırmacılık ilişkileri belirlemektedir.
Belediyelerin sermaye ve yerel halkın
baskılarına açık olması plancılar üzerinde
büyük baskı yaratmaktadır. Belediyede
çalışan plancının görevi siyaset ve sermaye
ya da siyaset ile vatandaş arasındaki ilişkiler
sonucu alınan kararların teknik olarak
çizilmesi ve mevzuatın açığını bularak
mevzuata uydurulması olarak görülmektedir.
Planların onama aşamasında plancıların söz
sahibi olmaması, siyasetçinin kendi
fikirlerini plancıların bilimsel yöntemler ve
teknik analizler üzerinden geliştirdiği
görüşlerden daha üstte görmesi plancıları sık
sık meslek ilkeleri ve kamu yararı adına
mücadele etmek durumunda bırakmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Belediyeler, şehir
plancısı, kentsel rant, siyasetin baskısı,
meslek ilkeleri, plancının rolü.
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Extended Abstract
Until the early 1980s, the authority to make, approve and implement plans in Turkey was in the hands of central institutions.
However, parallel to the increase in the effectiveness of neoliberal policies after 1980, the planning system was reorganized, and
local governments were given the authority to plan, approve and implement plans by Law No. 3194. The arguments that
decentralization of powers in planning will lead to democratization by increasing the efficiency of the local created a great
expectation in the public and professional circles at the beginning. However, the real estate-oriented urban growth model of
neoliberal policies, clientalism and political populism, which are among the most important phenomena of the Turkey’s
urbanization, and the lack of financial and technical powers of municipalities to use planning powers have revealed a different
image away from these expectations. Practices contrary to the principles of urbanism and public interest have become widespread
in municipalities. This study focuses on the roles of the planner in the planning processes experienced in the municipalities of
Turkey, the relations the planner established with other actors and the problem areas he encountered. It aims to analyze the
planning experiences of city planners working in municipalities, one of the most important institutions of urban planning.
This article is set as a part of a large research project funded by the MSGSÜ Scientific Research Project, which aims to
analyze the plan experiences of public sector planners. The project focuses on the working conditions of planners working in
municipalities, the techniques they use in the planning process and the problems they encounter. The field study started with
the examination of the Professional Audit Practice data for all the works carried out in Turkey between 2003 and 2018. In the
second stage, quantitative data on the total city planners working in municipalities in Turkey were collected, and the reports of
the Chamber of Urban Planners for planners working in the public sector were examined. In the third stage, an online survey
was conducted for planners working in municipalities in Turkey. According to the study of the Ministry of Environment and
Urbanization in 2016, there are a total of 1528 city planners working in municipalities. 15% of city planners (233 city
planners) working in municipalities have been reached. In the following stage, 8 in-depth interviews were conducted with
experienced planners working in the municipality.
Urban planners in Turkey graduate with a professional formation that includes the preparation of holistic and fragmented
plans for different spatial scales, scientific analyzes in these processes, basic values and qualifications related to urbanism
principles and decision-making according to the public interest. However, when planners start working in municipalities, they
face dilemmas between their professional values and the democratic legitimacy of political decision makers. According to the
research, the relations between politics and capital, politics and citizens, and even between politics and public institutions are
determinative in the planning process in municipalities. With the neoliberal urbanization policies implemented for the last forty
years, urban rents have become the most important area of accumulation, and all social segments, especially large capital
groups, have sought to get a share from the rent created on the land. Especially after 2000, with the construction sector being
seen as the engine of the economy, the pressure on the cities increased more. As a result of all these pressures, the spatial
planning system has become scattered with fragmented planning approaches. Throughout the period, the most common work
done by planners in municipalities was fragmented plans such as plan changes and additional development plans.
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Planners working in the municipality are expected to evaluate or prepare proposals for plan changes and other fragmentary
plans, most of which are rent-oriented, and holistic plans for cities are carried out by self-employed planning offices. The
influence of the planner is very limited at the point of making decisions regarding planning according to the planners working in
the municipalities. Decisions on plans are made with rent-focused rather than technical and scientific analysis, and the rent
relations are determined by patronage or political favoritism developed between politics and capital, or between politics and
citizens. The fact that the municipalities are open to the pressure of the capital and local people, the increase of decisiveness of
politics and rent on planning, the rent-oriented approach is dominant instead of the public benefit, the continuity of the plans due
to the changing administrations, the increase of chaos in terms of scale and authority in planning creates great pressure on the
planners. The task of the planner working in the municipality is seen as the technical drawing of the decisions taken as a result
of politics and capital, or the relations between politics and the citizen, and to find the deficit of the legislation and adapt it to
the legislation. Planners do not have a say in the approval phase of the plans, their technical opinions are not taken into
consideration, and the politicians see their own ideas higher than those developed by the planners through scientific methods
and technical analysis, often leaving the planners to struggle for professional principles and the public interest. During this
struggle, some planners are exposed to mobbing, most of them get tired of this struggle and fall into despair over time.
Keywords: Municipalities, urban planner, land rent, political pressure, professional ethics, the roles of the urban planners.

Tarihi Kent Merkezlerinde Tüketim Mekanlarının Dönüşümü

Giriş
Türkiye’de plancılar çalıştıkları alana
göre akademide çalışan plancılar, serbest piyasada çalışan plancılar ve kamu
kurumlarında çalışan plancılar olmak
üzere üçe ayrılmaktadır. Şehir planlarının
kamu kurumları tarafından hazırlanması,
onanması ve uygulanması, bu kurumlarda
çalışan şehir plancılarına büyük sorumluluk yüklemektedir. Plancılar bu sorumluluk
duygusuyla şehircilik ilkeleri ve kamu yararı çerçevesinde mekana müdahale ederken, uygulamada çoğu zaman siyasetin,
sermayenin, sıradan vatandaşların ve diğer
çıkar gruplarının baskıları altında mesleklerini icra etmek durumunda kalmaktadır.
Plancılar üzerindeki baskı kentsel mekanın
en önemli sermaye birikim alanı olarak görüldüğü ve kentsel rantın siyasetin finansmanında kullanıldığı son kırk yıldır artmış,
kamu kurumlarında çalışan plancıları çoğu
zaman siyaset, sermaye ve diğer aktörlerle
çatışma haline getirmiştir. Ancak Türkiye’de akademik yazında kamu kurumlarında çalışan plancıların çalışma deneyimleri,
farklı aktörlerle kurdukları ilişkiler ve bu
süreçte karşılaştıkları sorunlar oldukça sınırlı tartışılmıştır. Şehir Plancıları Odasının
(ŞPO) faaliyet raporlarında ya da düzenli
gerçekleştirdikleri toplantılarda kamu kurumlarında çalışan plancıların özlük hakları gibi meseleler masaya yatırılmış, ancak
bu tartışma alanı uygulamada plancıların
karşılaştıkları sorunları anlamak konusunda yetersiz kalmıştır.
Diğer taraftan Batı literatüründe mekansal
planlama alanında kamu kurumlarında çalışan plancıların rolleri, sorunları, planlama
kuramı ile uygulama arasındaki ilişkiler
bir süredir önemli bir tartışma alanıdır.
Konuya ilişkin yapılan çalışmalar şehirciliğin bilimsel meşruiyet alanı ile politika
arasındaki ilişki, plancıların değişen rolleri,
kuram ile uygulama arasında gittikçe
derinleşen boşluk, alanda üretim yapan
akademisyenler ile uygulamada yer alan
plancıların dünyasının kıyaslanıp kıyaslanamayacağı ve bu iki dünya arasındaki
boşluğun nasıl doldurulabileceği gibi
sorulara yoğunlaşmıştır (Porter, 2015).
Campbell ve Fainstein (2003) akademi ile

uygulamanın birebir örtüşmesinin beklenmemesi gerektiğini ancak, birbirleri ile
konuşmasının ve birbirini beslemesinin
gerektiğini ileri sürmüştür. Forester (2015)
ise uygulama konusunda sessiz kalan
teorinin boş, teoriyi göz ardı eden uygulamanın ise naif kalacağını ileri sürmektedir.
Forester (2015) eğer uygulamayı daha iyi
bir noktaya taşımak istiyorsak, ana akım
sosyal bilimlerin göz ardı ettiği sorulara
yani karmaşık politik ve sosyal bağlamda
daha iyi uygulamacı olmayı öğrenmeye
yönelik sorulara önem vermeliyiz diyerek
akademisyenler için önemli bir araştırma
ve düşünme alanı açmaktadır. Taşan Kok
(2016) akademisyenlerin uygulamadan
gelenlerin sesini dinlemek zorunda olduğunu, çünkü akademisyenlerin akademik
çalışmalarında yaptığı tartışmalarla ya da
soru(n)larla, gündelik hayatta birebir karşı
karşıya kalan plancıların uygulama alanındaki plancılar olduğunu belirtmektedir.
Bu çalışma Türkiye’de meslek alanının uygulama boyutunda yer alan kamu kurumlarında çalışan şehir plancılarının planlama
deneyimlerini analiz etmeyi hedeflemektedir. Kamuda en büyük istihdam alanı aynı
zamanda İmar Kanunu’na göre plan yapma, onama ve uygulama ile sorumlu olan
Belediyelerde çalışan plancılara odaklanılmıştır. Doğası gereği kamusal bir eylem
olan planlamanın merkezileşme eğilimi
ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir.
Türkiye’de de Cumhuriyetin kuruluşunu
izleyen yıllardan itibaren yerel yönetimlere
özellikle de belediyelere plan yapma ve
onama yetkisi verilmiş, ancak ülkeye özgü
sosyo ekonomik nedenlerle yerel yönetimler bu yetkilerini kullanamamış, 1980’lerin
başlarına kadar planların yapma, onama
ve uygulama yetkisi merkezi kurumların
elinde olmuştur. Ancak neoliberal politikaların 1980 sonrası etkinliğinin artmasına
paralel olarak planlama sisteminde yeniden
düzenlemeye gidilmiş, 3194 sayılı kanun
ile yerel yönetimlere plan yapma, onama
ve uygulama yetkisi verilmiştir. 1980’lerin
sonlarında başlayan, 2000 sonrası hızlıca
artan şehir ve bölge planlama okullarından
mezun plancıların belediyelerde istihdam
edilmeye başlaması ile de belediyelerde şehir plancılarının sayısı artmıştır. PlanlamaSayı 33, Temmuz 2021
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da yetkilerin desantralizasyonunun yerelin
etkinliğini artırarak demokratikleşmeye yol
açacağına dair argümanlar kamuoyunda
ve meslek çevrelerinde başlangıçta büyük
bir beklenti yaratmıştır. Ancak neoliberal
politikaların emlak eksenli kentsel büyüme
modeli, Türkiye kentleşmesinin en önemli
olgularından olan klientalizm ve siyasi
popülizm, belediyelerin planlamaya ilişkin
yetkileri kullanabilecek finansal ve teknik
yetkilerinin olmayışı bu beklentilerden
uzakta başka bir resim ortaya çıkarmıştır.
Meslek çevrelerinde sıklıkla planlama
sisteminin gerilediğine dair eleştiriler
yükselmiştir (Duyguluer, 2014; Kentleşme
Şurası, 2009).
Ülkede 1980’lerde başlayan, 2000 sonrasında ise daha kararlı uygulamaya
konulan neoliberal politikalar toplumsal
dinamiklerle birlikte planlama kurumunun
yapısında ve işleyişinde dönüşümlere yol
açmıştır. Dolayısıyla plancıların faaliyet
gösterdiği piyasanın dinamikleri neoliberal
politikalarla biçimlenmiştir. Bu nedenle
belediyelerde çalışan plancıların planlama
deneyimlerine odaklanan bu makalenin ilk
bölümünde neoliberalizm ve kamu kurumlarında çalışan plancının rollerine ve deneyimlerine ilişkin literatüre yer verilecektir.
İkinci bölümde Türkiye planlama sisteminin tarihsel süreç içinde gelişimi ve belediyelerin planlama sistemindeki yeri analiz
edilecektir. İzleyen bölümde Türkiye’de
belediyelerde çalışan plancıların planlama
sürecindeki rolleri, planlama sürecine ilişkin deneyimleri, plancı siyasetçi ve plancı
sermaye ilişkisi analiz edilecektir.
Yöntem
Bu makale MSGSÜ Bilimsel Araştırma
Proje tarafından finanse edilen kamu
kurumlarında çalışan plancıların plan
deneyimlerini analiz etmeyi hedefleyen
bir araştırma projesinin parçası olarak
kurgulanmıştır. Proje belediyelerde çalışan
plancıların çalışma koşullarına, plan yapım
sürecinde kullandıkları tekniklere ve plan
yapım sürecinde karşılaştıkları sorunlara
odaklanmaktadır. Alan çalışması 2003 ile
2020 yılları arasında Türkiye’de gerçekleştirilen tüm işlere ait Mesleki Denetim
Uygulama (MDU) verilerinin incelenmesi
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ile başlanmıştır. İkinci aşamada Türkiye’de
belediyelerde çalışan şehir plancılarına ilişkin nicel veriler toplanmış, ŞPO’nın kamu
kurumlarında çalışan plancılara yönelik
raporları incelenmiştir.
Üçüncü aşamada Türkiye’de belediyelerde
çalışan plancılara yönelik online anket
çalışması yürütülmüştür. Türkiye’de 30
Büyükşehir Belediyesi,51 il Belediyesi,
519 Büyükşehir İlçe Belediyesi, 403 İlçe
Belediyesi ve 387 Belde belediyesi olmak
üzere toplam 1390 belediye bulunmaktadır.
Belediyelerde çalışan toplam 178.815 kişinin 27.647’si teknik personel olup, teknik
personelin %7’si (1528) şehir plancısıdır
(ÇŞB, 2016). Belediyelerde çalışan şehir
plancılarının %46,4’ü Büyükşehir Belediyelerinde, %44,5’i Büyükşehir Belediyesi
İlçe belediyelerinde, %5’i ilçe belediyelerinde çalışmaktadırlar.1 2016 yılında Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’nın (ÇŞB) yaptığı
çalışmaya göre belediyelerde çalışan toplam 1528 şehir plancısı vardır ve bu anket
çalışmasında plancıların %15’ine (233
şehir plancısı) ulaşılmıştır. Ancak 2015
sonrası istihdamlar ve belediyeye bağlı
iştiraklerde istihdam edilen şehir plancıları düşünüldüğünde temsiliyet oranının
%15’in biraz daha altında olduğu tahmin
edilmektedir. Diğer taraftan mezuniyet
yılı, coğrafi dağılım ve farklı ölçeklerde
belediyelerde çalışma konularında yüksek
bir temsiliyet sağlanmıştır. Ankete katılan plancıların %60’ı 35 yaşın altındaki
genç plancılar iken, %40’ı 35 yaş üstüdür.
Katılımcıların %62’si kadın, %38’i ise
erkektir. Anket yapılan plancıların %48,1’i
Büyükşehir belediyelerinde, %14,2’si il
belediyelerinde, %35,2’si Büyükşehir İlçe
Belediyelerinde ve %2,6’sı il İlçe belediyelerinde çalışmaktadır. İzleyen aşamada ise
belediyede çalışan deneyimli plancılarla 8
derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Alan araştırması medya taraması ile
sonuçlanmıştır.
Neoliberalizm ve Plancının Rolleri
Planlama pratiğini belirleyen ekonomi
politik düzlem ve bürokratik yapı uzun bir
süredir neoliberal küreselleşmenin ekonomik ve politik dinamikleri tarafından belirlenmektedir. Neoliberalizm kentsel alanı

1

Belediyelerde hizmet alımı yöntemiyle
istihdam edilen teknik ve uzman personel
sayısı da yüksektir ancak hizmet
alımı yöntemiyle istihdam edilen şehir
plancılarının sayısına ulaşılamamıştır.
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2 Modernist planlamaya ilişkin eleştiriler
neoliberalizmin yükselmesi ile
başlamamıştır. Planlamanın Batıda II.
Dünya Savaşı sonrası kurumsallaşmasına ve
etkinliğinin artmasına paralel planlamaya
ilişkin eleştiriler de artmıştır. Modernist
planlamanın toplumsal ve fonksiyonel
çeşitliliği göz ardı eden, toplumda özellikle
dezavantajlı kesimleri göz ardı eden, tüm
toplumsal sınıflar yerine sermaye sınıfın
dolayısıyla kapitalizmin krize girmeden
varlığını sürdürmesine yardımcı olduğu,
toplumları tek büyük bir anlatıya hapsettiği
gibi farklı kesimlerden uzun bir süredir
eleştiriler gelmektedir.

piyasa odaklı ekonomik büyüme ve elit
tüketim pratikleri için mobilize ederken,
kamusal planların ve projelerin uygulandığı ekonomi politik yapıyı ve kentleri
dönüştürmektedir (Sager, 2011). Her ne
kadar kentlerdeki dönüşümler ülkelerin
kendilerine özgü toplumsallıkları bağlamında farklılaşsa da, planlamanın konusu
kentlerin ve hatta kırsal alanların sosyo
mekânsal yapıları ve planlama sistemleri
neoliberal politikalar ve uygulamalar çerçevesinde yeniden yapılanmaktadır. Dünya
ekonomisinin içine girdiği krizi aşmak
üzere 1970’lerin ortalarında gündeme
gelen 1980’lerle birlikte hızla nerdeyse
tüm dünya coğrafyasına yayılan bu doktrin
farklı ülkelerde farklı ölçeklerde farklı
biçimlerde uygulanmaya konulmuştur. En
temelde piyasalar üzerinde devletin etkinliğini azaltmayı ve piyasalara özgürlük tanımayı öngören neoliberalizm kentleri ise
ekonomik bir aktör olarak tanımlamaktadır.
Kent yöneticileri birer girişimci, kentler ise
bu yeni sistem içinde markalaşan, pazarlanan bir meta haline gelmiştir. Uluslararası
bilişim, iletişim ve ulaşım imkanlarının
artması ile geniş bir coğrafyaya yayılan ve
küresel ekonomi olarak adlandırılan yeni
dünya düzeninde yer alabilmek, ekonomik
olarak gelişmek artık kentlerin küresel ekonomide oynayacağı roller ile belirlenmektedir. Uluslararası ya da ulusal sermayeyi
çekmek kent yönetimlerin temel amacı
haline gelir iken, neoliberalizm, piyasalar
üzerinde denetleyici ve kontrol edici rolü
olan planlama kurumuna karşı eleştirilerini
yükseltmiştir.
Geleneksel planlama yaklaşımının katı,
durağan, kısıtlayıcı ve bürokratik olduğu
yönündeki neoliberal eleştiriler, planlamaya yönelik uzun zamandır yükselen diğer
eleştiriler ile birleşince, 1980’ler boyunca
bütünsel ve kapsamlı planlama yerini projeci yaklaşıma, özellikle de büyük kentsel
projelere bırakmıştır.2 Birçok ülkede, sermayenin yatırımlarının önündeki engelleri
aşma söylemleri ile modernist planlama
anlayışının kapsayıcı ve kısıtlayıcılığı
dışına çıkmak için özel kanunlar ya da yönetmelikler çıkarılmıştır. Ancak planlamadaki bu parçacıl ve projeci yaklaşım, artan
ekolojik problemler, iklim krizi, çevre

sorunları, toplumsal eşitsizlikler, ulusal ve
uluslararası göçler gibi sorunları çözmede araç olamamış, birçok ülkede yeni ve
bütünlüklü planlama arayışına girilmiştir.
Planlama kuramları alanında 1990’lardaki
yeni açılımlar kentlerin içinde girdiği bu
krizi aşmak üzerinedir. Yenilikçi yaklaşımlar planlama pratiğini parçacıl biçimlerde
etkiler iken, özelikle katılımcı ve demokratik planlama pratiklerini öngören iletişimsel kuram ve stratejik planlama yaklaşımı
birçok ülkede etkinlik kazanmıştır (Healey,1996). Ancak planlama mesleğinin
2000’lerin başlarında sınırları hala net değildir ve planlama alanındaki kaotik ortam
birçok ülkede devam etmektedir (Myers ve
Banerjee, 2005). Örneğin, Parker, Street
ve Wargent (2018) 1990’lardan beri İngiliz
planlama sisteminin parçalandığını ve karmaşıklaştığını ileri sürmektedir. Kamuda,
kamu dışındaki birçok aktörün içerildiği
ortaklıkların yaygınlaşması ile yönetimden
yönetişime geçilmesi; kamu kurumlarının
bütçelerinin kısıtlanması sonucu kurumların kapasitelerinde, bilgi ve becerilerinde
boşluk doğması, bu boşluğun özel sektör
tarafından doldurulması ve planlama
politikalarında/yasalarında sürekli reformlar yapılması İngiliz planlama sisteminin
geleneksel değerlerinin genişlemesine ve
esnekleşmesine yol açmıştır (Parker, Street
ve Wargent, 2018). İngiltere’deki bu dönüşüm başta Anglo Sakson ülkeleri olmak
üzere birçok ülkede etkili olmuş, planlama
çok aktörlü bir hale gelir iken özel sektörün etkinliği artmıştır.
Ancak neoliberalizmin modernist planlama
sistemlerini esnekleştiren ve düzensizleştiren bu etkileri neoliberalizmin planlamaya
karşıt olduğu anlamına gelmemektedir. Taşan Kok (2012) bu durumu neoliberalizmin
çelişkisi olarak açıklamaktadır. En ilginç
çelişki ise piyasa odaklı dinamiklere bağlı
olan neoliberal kentsel gelişme sisteminin,
eğer arazi kullanım kararları planlama
kurumları tarafından düzenlenirse verimli
işleyebileceğidir. Diğer bir deyişle planlama neoliberal kentsel gelişme için bir
önkoşuldur (Taşan Kok, 2012). Bu nedenle
planlama sistemi düzenli fakat verimsiz
bir biçimde piyasaları desteklemek için
mükemmel ölçek ve kurumsal sabitleri
Sayı 33, Temmuz 2021
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aramaktadır (Allmendinger ve Haughton,
2013). Ancak planlamanın bu yeni işlevi
plancıyı bir taraftan piyasa aktörlerinin
işlerini kolaylaştırırken, diğer taraftan
sermaye öncelikli plan kararlarının ve projelerinin yarattığı toplumsal, ekonomik ve
çevresel sorunlara çözüm üretmekle karşı
karşıya bırakmakta, çoğu zaman plancının
karşılaştığı ikilemleri ya da çelişkileri artırmaktadır. Örneğin Grant (2005) Kanada’da
kamu kurumlarında çalışan plancıların iyi
bir planlamaya ilişkin profesyonel değerlerine rağmen politik ve mali sınırlandırmalardan dolayı kapalı sitelerin yapımına
karşı gelemediklerini söylemiştir.
Lauria ve Long (2019) birçok plancının
profesyonel hayatta kişisel değerleri ve
meslek alanının gerekleri; teknik analizlere
dayanan bilimsel meşruiyet ile politik karar
vericilerin demokratik meşruluğu arasındaki ikilemlerle karşı karşıya kaldıklarını
ileri sürmektedir (ayrıca bakınız Howe
and Kaufman, 1979). Sager’e (2009) göre
ise bu gerilim iletişimsel planlama ve yeni
kamu yönetimi anlayışı arasındaki farklılıklardan doğmaktadır. Başta gelişmiş
demokrasiler olmak üzere birçok ülkede
plancıların ideallerini, mesleki değerlerini
ve davranışlarını belirlenmesinde iletişimsel planlama önemli iken yeni kamu
yönetimi anlayışı kamu sektörü üzerindeki
en önemli ekonomi politik etkiye sahiptir
ve birçok ülkedeki planlama bürokrasisini
piyasa odaklılık, ekonomik güvenilirlik
ve yarışmacılık ilkeleri çizgisinde dönüştürmüştür (Sager, 2009). Sager (2009)
neoliberallerin, plancının rolünü, yasal ve
temel süreçler hakkında uzmanlık sağlamak olarak gördüğünü, uzlaşma ortamları
hazırlamak, katılım süreçlerini organize
etmek, güçsüz grupları güçlendirmek gibi
plancının mesleki formasyon ile kazandığı
nitelikleri göz ardı ettiğini ileri sürmektedir. Zanotta (2019) ise plancıları kamu
yararı için çalışan, neoliberalizmle çatışan
ya da direnen olarak karakterize etmektense, plancıların neoliberal varsayımları ve
rasyonelleri içselleştirirken hangi yolları
geliştirdiklerine odaklanmak gerektiğine
dikkat çekmektedir. Penpecioglu ve Taşan-Kok (2016) Türkiye’de genç plancılar
üzerine yaptıkları çalışmada genç plancı-
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ların mesleki değerleri ile meslek pratiğini
gerçekleştirirken onlardan beklenenler
karşısında mesleğe yabancılaşma hissettiklerini belirtmektedir. Taşan-Kok ve Oranje
(2018) farklı ülkelerdeki genç plancıların
profesyonel hayat ile planlama eğitiminde
edindikleri değerler arasındaki boşluğa
ilişkin çalışmada plancıların benzer baskılar ve yabancılaşma hissettiklerini ileri
sürmektedir.
Amerika’da kamuda çalışan plancılar üzerine yaptıkları çalışmada Lauria ve Long
(2017) plancıların teknokrat, politik, melez
ve kariyerist olmak üzere dört farklı rol geliştirdiklerini tespit etmişlerdir. Teknokrat
plancı ağırlıklı olarak bilimsel ve objektif
analizlere dayanarak tartışmalı politikaları yönlendirirken planlama kararlarının
demokratik meşruluğunu politik alandaki
aktörlere bırakmakta, politik plancı ise
planlama önerileri için politik gerekliliğe
ve bu önerilerin uygulanması için teknik
uzmanlıktan ziyade ağırlıklı olarak kişiler
arasında kurduğu iletişim ve işbirliklerine
dayanır (Lauria ve Long, 2017). Üçüncü
tip plancı melez plancıdır; uzmanlığa çok
önem vermelerine rağmen, plan önerilerinin teknik ve bilimsel olarak geçerli ancak
politik olarak desteklenmez ise büyük bir
olasılıkla uygulanmayacağını ileri sürer.
En son gruptaki plancılar ise kariyerist
plancılar olup, bu plancılar planlamayı sadece meslek olarak gören, uzmanlıklarının
tutarlılığını önemseyen, stratejik kararları
mesleklerini sürdürmek için alan plancılardır (Lauria ve Long, 2017).
Türkiye’de de plancılar uzun bir süredir
neoliberal politikaların dönüştürdüğü
planlama sisteminde ve kentlerde mesleklerini yapmaktadırlar. Geç sanayileşen
bir ülkede, emlak eksenli büyüme modeli
hemen hemen tüm toplumsal gruplarda
rant beklentisi yaratmış, siyasal baskıya
açık yerel yönetimlerde çalışan plancılar
farklı çıkar gruplarından gelen talepler ile
mesleki formasyonda kazanılan mesleki
değerler arasındaki alanda mesleklerini
gerçekleştirmek zorunda kalmışlardır.
Aşağıda ilk bölümde planlama sisteminin
dinamikleri, izleyen bölümde ise emlak
eksenli neoliberal politikalar ve uygulama-
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ların hakim olduğu kentleşme ortamında
Türkiye’de belediyelerde çalışan plancıların planlama sürecinde oynadığı roller ve
sorunlar tartışmaya açılacaktır.

3 1933 onay tarihli 2290 sayılı Yapı ve Yollar
Kanunu bu alanda Cumhuriyetin ilk
yasasıdır. Bu yasa kapsamlı bir imar yasası
olmaktan çok yapılar ve yollarla ilgili
bir dizi ayrıntılı hüküm getiren bir belge
niteliğindedir.
4 Müteahhitlik devlet bürolarında
çalışan yabancı mimarların, Türkiye’de
yüksekokullarda şehir planlama dersi
veren akademisyenlerin ya da ülke dışında
olup Türkiye’de bazı işler alan mimar
plancıların yaptığı iştir (Tekeli, 2011). 1933
ile 1942 arasında bu mekanizma ile yılda
10-15 kadar kent planı üretilmiş, toplamda
108 kentin planı yapılmış, bunların 43ünü
Şehircilik Fen Heyeti, 65ini müteahhit
uzmanlar yapmışlardır (Tekeli, 2011). Bu
dönemde üretilen plan türleri ise 1. Mahalle
planlaması, 2. Köy Planlamaları, 3 Eskiden
var olan kentlerin planlamaları, 4. Yeni
kentlerin planlamaları, 5. Bölge planları
(Tekeli, 2011).

Türkiye’de Mekansal Planlamada
Belediyelerin Yeri ve Belediyelerde
Çalışan Şehir Plancıları
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu
izleyen yıllar modern bir ulus devletin ve
ulusal bir ekonominin inşasını dolayısıyla
planlamanın yeni işlevler ve süreçlerle
tanımlanmasını getirmiştir. 1930’lu yıllarla
birlikte kent planlamaya ilişkin önemli
yasal düzenlemelere gidilmiş, belediyeler
“yerel” düzeyde/ kent bütününde planlama
yapılması konusunda sorumlu ve yetkili
kılınmıştır (Ersoy, 2011).3 Ancak belediyelerin mali ve teknik yetersizlikleri nedeni
ile merkezi yönetim düzeyinde imar planı
yapmak ve denetlemekle görevli kamu
planlama büroları kurulmuştur. Dönem
boyunca kent planlamaya ilişkin düzenlemelerin merkezinde Ankara var iken,
planlama Ankara dışında yavaş büyüyen
kentlerin çağdaş bir görünüm kazanabilmesinin aracıdır (Kubin, 1994). Cumhuriyet
sonrasının ilk imar yasası 1933 yılında kabul edilirken, 1936 tarihli Bakanlar Kurulu
kararı ile haritacılar plan yapma yetkilerini
kaybetmişler, meslek alanı mimarların
ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği bir alan
haline gelmiştir. 1933 ile 1945 arasında
kent planları bir yanda devlet büroları,
diğer taraftan müteahhitler tarafından
hazırlanmıştır (Tekeli, 2011).4
Ancak 1930 sonrasında oluşan kent
planlama pratikleri ve kadroları II. Dünya
Savası sonrasında çok partili siyasal rejime
geçiş, tarımda makineleşme ve 1953’ten
itibaren izlenen ithal ikameci sanayileşme
politikaları sonucu ortaya çıkan kentleşme
dinamiklerine cevap verememiştir (Tekeli, 1987). Tarımda sağlanan verimlilik
ve yüksek nüfus artışı nedeniyle kırsal
kesimde ortaya çıkan emek fazlalığı kentlerde ortaya çıkan sanayileşmenin emek
gereksinimine yanıt vermiştir. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyük
kentlerin hemen çeperinde sanayi alanları
ve gecekondu mahalleleri, kentlerin planlı
alanlarında yapsatçılık ilişkileri içinde

yoğunluğu artarak dönüşen alanlar ortaya
çıkmıştır. Popülist ve siyasi kayırmacılık
pratikleri içinde kentlerde enformel gelişmeler yaşanırken, eş zamanlı olarak kent
planlama kurumsallaşmaktadır.1950’lerdeki kısa dönemli dışa açılma arkasından
1960’ta planlı kalkınma dönemi başlamış,
1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatının kurulması ile planlama kavramının
etkinliği artmaya başlamıştır. Ülkenin
ilk kapsamlı İmar Kanunu 1956 yılında
yürürlüğe girmiş, İmar ve İskân Bakanlığına kentlerin planlarını hazırlamak ve/veya
hazırlatmak ve onama yetkisi verilmiştir.
İmar Kanunu’nda 1972 yılında yapılan bir
değişiklikle planlama sisteminde Nazım
ve Uygulama İmar planları kavramları
tanımlanarak kademelenmeye gidilmiş,
hızla kentleşen metropoliten alanların
gelişmelerini kontrol etmek üzere yerinde
planlamayı öngören ama yine Bakanlığa
bağlı Nazım Plan Büroları kurulmuştur.
Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerde planlama çalışmaları Bakanlığa bağlı
bu kamu büroları tarafından yürütülürken,
büyük kentlerin dışında kalan kentlerin
planları merkezi bir kamu kurumu olan
İller Bankası tarafından hazırlanmıştır.
1933 ile 1980 arasında Türkiye’deki tüm
planların %96,61’i İller Bankası tarafından
yapılmıştır (Yanaşık, 2017). Belediyeler ise
kısıtlı bütçeleri ve yetersiz teknik personel
kapasitesi ile planların uygulanmasından
sorumlu kılınmıştır. Planlamanın merkezileştiği bu dönemde 1961’te ODTÜ’de ilk
şehir ve bölge planlama bölümü açılmış,
1969 yılında ise Şehir Plancıları Odası
kurulmuştur. Ancak planlamanın kurumsallaştığı dönem boyunca büyük kentlerde
formel ve enformel olmak üzere ikili yapı
ortaya çıkar iken kentleşme sorunları ağırlaşmıştır. Hızlı kentleşme ve beraberinde
kent toprakları üzerinde artan spekülasyon,
özel sektörün plan dışı yatırım kararları,
planlama kararları konusunda kişisel ve
partizan baskılar, planlamanın katı ve durağan yapısı yanında planlamanın teknik ve
kurumsal yapısına ilişkin eleştiriler dönemin planlamaya ilişkin yükselen eleştirileridir (Bademli, 1980). Kurumsal açıdan
planlama-uygulama bütünlüğünün olmaması, kamu yatırımlarının programlanaSayı 33, Temmuz 2021
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maması, planlama ile yatırımların birlikte
gidememesi, belediyelerin teknik ve mali
sorunları, belediyelerde yeterli uzman olmaması dönem boyunca yapılan en önemli
eleştirilerdendir.5,6 1970’lerde en ilginç
olaylar ise belediyelerde yaşanmış, bazı
belediyelerde başlayan Yeni Belediyecilik
Hareketi ile ‘Üretici Belediye’, ‘Kaynak
Yaratıcı Belediye’, ‘Demokratik Belediye’
gibi sloganlarla belediye olgusuna yeni
boyutlar kazandırılmıştır (Yener, 1989).
Buna paralel olarak özellikle büyük belediyeler kendi bünyelerinde çeşitli uzmanlık dallarından kadrolar kurarak kentsel
sorun odaklarına el atmışlar, ancak tüm bu
birikimler 1980’li yılların politik ikliminde
rafa kaldırılmıştır (Yener, 1989).
Türkiye’de 1980 yılında neoliberal
politikaların uygulanmaya başlaması ile
İthal ikameci sanayileşme politikaları terk
edilmiş, ihracatı teşvik eden dışa açık bir
ekonomi modeli benimsenmiştir. Neoliberal politikaların uygulanması ile sermaye
birikim sürecinde yaşanan dönüşüm ülke
yerleşim sisteminde, mekanlar arası iş bölümünde ve kentlerin mekânsal yapılarında
değişiklikler meydana getirmiştir. İhracat
potansiyeli olan kentlerde sanayileşme,
turizm potansiyeli olan kıyı kentlerinde
turistik konaklama tesisleri ve ikinci konut,
büyük kentlerde bir taraftan üst orta ve
orta sınıf için kapalı siteler ya da lüks
rezidanslar, alt orta sınıf için kooperatifleşmeyi desteklerken, gecekondu alanlarında çıkardığı af yasaları ile bu alanları
yoğunluğunu artırarak formel piyasalara
eklemlenmesini öngörmüştür. 1980’lerde
bu büyük mekânsal yeniden yapılanma
planlama sisteminin yeniden düzenlenmesi ile mümkün olmuştur. Bürokratik
mekanizmalar nedeni ile planlamanın ağır
işlediği ve kentteki gelişmelerin arkasında
kaldığı gibi eleştiriler artarken İmar ve
İskân Bakanlığı ve Nazım Plan Büroları
kapatılmış, planlar üzerindeki Bakanlığın
denetim mekanizması kaldırılmış, yerel
yönetimlere plan yapma, onama, uygulama ve denetleme yetkileri verilmiştir.
Büyükşehir Belediyesi yönetimi hakkında
çıkarılan bir yasa ile metropoliten alanlarda
anakent belediyesi ve ilçe belediyelerinden oluşan ikili bir sistem oluşturulurken,
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devlet bütçesinden belediyelere verilen
pay artırılmış, emlak vergisi belediyelere
bırakılmıştır. Ancak yerel yönetimlerin
planlamaya ilişkin yetkilerini doğru,
yerinde ve bilimsel dayanakla kullanımını
sağlayacak finans, kadro ve teknik alt yapı
donanımları eksik kalmıştır. Sırcan (2007)
bu süreçte taşrada önce şaşkınlık, planlamanın merkezi kurumlarında ise bir tür
küskünlük yaşandığını ifade etmektedir.7
Dönemin belediyecilik anlayışı girişimcilik, yönetişim ve kentlerin pazarlanmasıdır.
Bu anlayış planlamayı gelişme önünde engel olarak görmüş, dolayısıyla bütünlüklü
planlama terk edilmiş, ıslah imar planları,
mevzi planlar ve plan değişiklikleri ön
plana çıkmıştır. Kent bütününe yönelik
planlar yerine parçacıl planlarla 1980’lerde
inşaat sektöründe hızlı bir büyüme yaşanmış, daha önce özel mülk sahibi, küçük
girişimci, yapsatçı, gecekondu sahiplerine
bırakılan kentsel rantlara, büyük sermaye
ve arsa mafyası da talip olmuştur (Kubin,
1994). 1980’li yılların sonlarından başlayıp
1990’lı yıllar boyunca özellikle de merkezi
yönetim ile yerel yönetimlerin farklı siyasi
partiler tarafından yönetildiği dönemlerde
kentsel rantlara el koyma ve dağıtma adına
mücadeleler yaşanmış, bu mücadelelerin
sonunda bir dizi yasal ve yönetsel düzenleme yapılarak plan yapma ve onama yetkisine sahip kamu kurum ve kuruluşlarının
sayısı hızla artırılmıştır.
Türkiye planlama sisteminin düzensizleştirilmesinde ikinci dönem 2000 sonrası
gerçekleşmiştir. Döneme damgasını vuran
en önemli gelişme temelleri 1994 sonrası
İstanbul’daki yerel yönetim deneyimine
dayanan AKP belediyecilik anlayışının,
2003 seçimleri sonrasında tüm Türkiye’de
uygulanmasıdır. Projeci belediyecilik
olarak adlandırılabilecek bu anlayışta, neoliberal politikalar daha kararlı bir biçimde
uygulamaya konmuş, inşaat ve gayrimenkul sektörü en önemli sermaye birikim
alanı olarak yerini korumuş hatta ekonominin motor gücü olarak görülmüştür. AKP
özellikle Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına uyum sağlama gereğinin itici
gücüyle 2004 ile 2011 arasında yerelleşme
adına belli adımlar atmıştır. Bu dönemde
belediyelerin mali özerklikleri geliştiril-

5 Modern planlama tekniklerinin
kullanılmaması, planlama verilerinin
derlenememesi, planlamaya ilişkin ölçüt
ve standartların olmaması, planların
hatalı içerikleri, kadastro sorunları gibi
sorunlar gündeme getirilirken planlamanın
başarısızlığında kurumsal işleyiş de sıkça
sorgulanmıştır (Bademli, 1980).
6 Akademik çevrelerde mevcut planlama
sistemi yerine İngiltere kaynaklı strüktür
planlama, eylem planlama gibi kavramlar
önerilirken, ŞPO ‘yerinden planlama’ ve
‘katılımcı planlama süreçlerini gündeme
getirdi. İller Bankası ise bitmiş plan elde
etme sürecinin belirli ölçüde dışına çıkabilen
özel sözleşmeli planlama yaklaşımları
denedi.
7 Planlamanın kuralsızlaştırıldığı ve
denetimsizleştirildiği bu dönemde finansal
ve teknik kapasiteleri düşük olan yerel
yönetimlerin nazım ve uygulama imar
planlarını ise hala İller Bankası yapmakta
ya da yaptırmaktadır.
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8 Birçok belediyede ise hala hiç şehir plancısı
bulunmamaktadır. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının 2016 yılında gerçekleştirdiği
belediyeler anketine göre Türkiye’de hala hiç
teknik eleman olmayan belediyeler olabildiği
gibi, bazı belediyelerde ise sadece harita
teknikeri vardır.
9 İller Bankasının 2011 yılında İlbank olarak
dönüşmesi ile yeni bir düzenlemeye gidilmiş,
bunun sonucunda plan elde etmede İller
bankasının payı büyük oranda düşmüştür.

miş, görev ve sorumluluklarına turizm ve
tanıtım, sosyal hizmet ve yardım, ekonomi
ve ticaretin geliştirilmesi gibi yeni alanlar
eklenmiştir (Gürakar, 2018). Ancak AKP
hükümetleri bir süre sonra yerel yönetimlerin geçici olarak güçlendirilmesinin aksi istikametinde bir dizi düzenleme ile merkezi
idari birimlerinin kentsel mekana müdahale imkanlarını genişletmiştir (Alkan, 2015).
TOKİ’nin yetkileri artırılmış, 2011 yılında
planlamaya ilişkin birçok yetki yerelden
alınıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
verilmiş, büyükşehir kanunu ve 6306 sayılı
Risk Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkındaki Kanun gibi yasalarla planlama
sistemi parçalanarak merkezileştirilmiştir.
Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve
TOKİ olmak üzere, çeşitli kurumlar merkezden ve yeni yasalardan aldıkları destekle noktasal projelerin bizzat uygulayıcısı
olmuşlardır (Özden, 2013). Bir taraftan
stratejik mekânsal planlama kavramı, diğer
taraftan eş zamanlı olarak projeci yaklaşım
tüm planlama hiyerarşisini alt üst etmiştir
(Özden, 2013). Planlamanın kolaylaştırılması, imar işlerinin hızlandırılması,
işlemlere ilişkin istisnalaştırmalar, kurumlara muafiyetler, mevzuatın dışlanması
planlama sistemine müdahalenin temel
kavramları haline gelmiştir (Duyguluer,
2014). Tüm bu müdahalelerin temel nedeni
ise ekonominin motor gücü olarak görülen
inşaat sektörünün canlandırılmasıdır.
AKP döneminde servet üretimi büyük
oranda inşaat ve gayrimenkul üzerinden
elde edilen rantın biriktirilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Başta kamu kurum ve
kuruluşları olmak üzere tüm toplumsal
kesimler hızlı kentleşmenin getirdiği kentsel rantlardan daha yüksek pay alma çabası
içine girmiştir (Yoloğlu, 2014: Kahraman,
2010). İmar yasası ile parçacı planlamanın
önünün “sınırsız” biçimde açılması, planlamada ve uygulamada denetim mekanizmalarının kurulmaması gibi nedenlerle
başta ilave ve mevzii planlar olmak üzere
sektörel planlar, merkezi konut yatırımları
ve af yasaları ile birçok kentte gelecek
yirmi yıllık nüfus kestirimlerinin iki katı
büyüklükte nüfusun yaşayabileceği kadar
büyük alanlar planlanmıştır (Kentleşme
Şurası, 2009). EMF (2018;124) verilerine

göre 2003 ile 2018 yılları arasında inşa
edilen 8.3 milyon konut Türkiye’deki
toplam konut stokunun üçte biri kadardır
(Yeşilbağ, 2020). Başka bir deyişle varolan
her üç konuttan bir tanesi AKP’li yıllarda
inşa edilmiştir (Yeşilbağ, 2020). İnşaat ve
gayrimenkul sektörü, ülke ekonomisinde
aktörler arasındaki ilişkilerde belirgin hale
gelen kayırma ekonomisi temelli ilişkilerin
en yoğun gözlemlediği alanlardan biri haline gelmiştir. Gürakar (2018) belediyelerin
TOKİ, Ulaştırma Bakanlığı gibi kurumlarla beraber klientalist ekonominin temel
aktörleri haline geldiklerini, bu kurumlar
üzerinden kamusal kaynakların özellikle
iktidara yakın çıkar gruplarına aktarıldığını belirtmektedir. Böylece inşaat en karlı
yatırım haline gelir iken, belediyeler de
bu süreçte rant odaklı çıkar ilişkilerinin,
koalisyonların ve çatışmaların alanı haline
gelmiş, belediyede çalışan plancılar ise bu
ilişkilerin tam da merkezinde gerilimli bir
pozisyonda kendilerini bulmuşlardır. Aşağıdaki bölümde Türkiye’de belediyelerde
çalışan şehir plancılarının genel profili ve
belediyelerdeki planlama faliyetleri verildikten sonra, belediyelerde çalışan plancıların planlama sürecindeki rollerine ve
karşılaştıkları sorunlara odaklanılacaktır.
Belediyelerde Planlama Birimleri ve
Plancının Çalışma Koşulları
Türkiye’de belediyelerdeki şehir plancısı
istihdamı oldukça düşüktür. Büyükşehir
belediyelerinde belediye başına 23, Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyelerinde belediye başına 1,3; il belediyelerinde belediye
başına 1,6; ilçe belediyelerinde 0,1; toplam
368 belde belediyesinde ise sadece 3 şehir
plancısı bulunmaktadır (Kentges, 2016).8
Bu nedenle belediyelerin birçoğu planlarını
serbest çalışan plancılara yaptırmaktadırlar.
Son yıllarda sadece büyük kentlerde az sayıda belediye kendi kadrolarını oluşturarak
plan yapabilecek düzeye ulaşmıştır. Ancak
bu da sadece İstanbul, Ankara ve İzmir
gibi büyük kentlerle sınırlıdır. Her ne kadar
belediyeler 1985’te plan yapma yetkisine
sahip olsalar da 2000’li yıllara kadar İller
Bankası üzerinden, sonrasında ise ihale ya
da satın alma yolu ile imar planlarının elde
edilmesine devam edilmiştir.9 Bu nedenSayı 33, Temmuz 2021
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le 2003 ile 2018 yılları arasında ŞPO’da
mesleki denetim uygulamasına giren plan
işlerinin işverenleri arasında en yoğun çalışılan kamu kurumu %87 ile Belediyeler,
%30 ile İl özel idaresi ve %20 ile Çevre ve
Şehircilik Bakanlığıdır (Öktem Ünsal ve
Aksümer, 2019).
Şehir plancılarının belediyelerde istihdamı
1990’ların başlarına kadar oldukça azdır.
Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün sadece bir okulda olması ve planlamanın merkeziyetçi yapısı plancıları ağırlıklı olarak
merkezi kamu kurumlarında ve sınırlı sayıda da olsa serbest çalışmaya yöneltmiştir.
Plan yapma, onama ve uygulama yetkilerinin yerel yönetimlere devredilmesi, daha da
önemlisi Belediyelerin yoğun olarak ıslah
imar planları ya da plan değişiklikleri yapmaya başlaması ile şehir plancılarına olan
talep artmıştır. 1980’lerde kurulan beş yeni
planlama bölümünün ilk mezunlarının bir
kısmı belediyelerde istihdam edilmeye başlamış, şehir plancısı istihdamındaki gerçek
artış ise inşaat sektörünün 2000 sonrasında
yükselişi ve artan planlama okullarına
paralel gelişmiştir. Bu nedenle belediyelerde çalışan plancıların yaş ortalaması
oldukça gençtir. Yapılan anketlere göre
belediyelerde çalışan plancıların %78’i 40
yaşın altındadır. Başlangıçta sadece ülkenin
gelişmiş kentlerinin belediyelerinde şehir
plancıları istihdam edilirken, bugün coğrafi
olarak hemen her bölgeye yayılmıştır.
Belediyelerde plancılar farklı pozisyonlarda çalışmaktadır. Plancılar teknik eleman,
müdür, memur, vb. kadrolarda istihdam
edilirken, son yıllarda sayılı da olsa genel
sekreter yardımcısı, teknik belediye başkan
yardımcılığı gibi görevlerde bulunanlar
vardır. Belediyelerde şehir plancılarının
sayıları artmış ancak ülkede neoliberal
yeniden yapılanmanın çalışma yaşamına
ilişkin getirdiği düzenlemeler ile yaygınlaşan güvencesiz çalışma koşulları şehir
plancılarının da istihdam biçimlerini etkilemiş, çalışma koşullarında ciddi gerilemeler
ortaya çıkmıştır. Anket yapılan plancıların
%44,2’si kadrolu, %28,3’ü sözleşmeli belediye çalışanı, %27,5’u sözleşmeli şirket
çalışanıdır. Özellikle genç plancılar arasında sözleşmeli çalışma biçimi yaygınlık
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kazanmıştır. 35 yaş altındaki plancılarda
kadrolu çalışma oranı %38’e gerilirken,
30 yaş altında kadrolu çalışma oranı %3’e
düşmektedir. Güvencesiz çalışma koşulları
plancılar üzerinde bir sonraki bölümde tartışmaya açılacak bir dizi baskıyı artırmıştır.
Belediyelerde çalışan plancıların yaptıkları
işler ve çalıştıkları birimler belediyenin
büyüklüğüne paralel olarak değişmektedir.
Planlamanın farklı ölçeklerinde ve sektörel
planlarda çalışmak ancak büyük belediyelerde söz konusudur. Büyükşehir belediyelerinde ve Büyükşehir İlçe Belediyelerinde
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kentsel
Dönüşüm Müdürlüğü, Kentsel Ulaşım,
Koruma, Gecekondu ve Sosyal Konutlar
Müdürlüğü gibi farklı çalışma alanları ve
uzmanlaşma alanları var iken, İl belediyelerinde Kentsel Dönüşüm Birimi ve Plan
ve Proje Müdürlüğü, ilçe belediyelerinde
ise sadece Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü bulunmaktadır. Farklı
uzmanlaşmış birimlerin varlığı Büyükşehirlerde planlamanın farklı alanlarında
çalışma alanları açarken bu durum ancak
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde mümkündür. Ancak hem birçok
Büyükşehir Belediyesinde hem de il ve ilçe
belediyelerinde en yoğun yapılan planlama
işi imar planı değişiklikleri, revizyon ve
ilave imar planı gibi parçacıl planlardır.
ŞPO’nun MDU verilerine göre ülkede 2003
ile 2018 yılları arasında yapılan tüm işlerin
%78’i ‘imar planı değişikliği’, %20’si
‘Nazım ve Uygulama İmar Planı’dır (MDU
2003-2018).10 Kentges (2016) belediyeler
anketine göre ise sadece 2015 yılında gerçekleştirilen toplam uygulama imar planı
değişikliği sayısı 12.695’tir. Bu nedenle
belediyelerde çalışan ve eğitimleri boyunca
farklı ölçeklerde ve sektörlerde bütünlüklü plan yapmayı öğrenen plancıların kent
bütününe yönelik planlama çalışmalarında
yer alma ihtimalleri düşüktür. Kentlerin
özellikle son kırk yılında mekânsal gelişiminde belirleyici olan parçacıl planlarda ise
etkileyici olamamakta, bu süreçte sık sık
çıkar gruplarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. İzleyen bölüm belediyelerde çalışan
plancıların planlama sürecindeki rolleri ve
karşılaştıkları bu sorunlar tartışılacaktır.

10 Türkiye büyükşehir belediyelerinin
%93’ünde, il belediyelerinin %80’inde, ilçe
belediyelerinin %57sinde onaylı Nazım imar
planı bulunmaktadır.
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Siyaset ve Rant İlişkilerinin Baskısı
Altında Belediyelerde Plancının Rolleri
Belediyelerde plancıların en yoğun yaptıkları iş, kentin her türlü plan ve plan değişiklikleri hakkında bilimsel verilere, teknik
analizlere ve mevzuata dayanarak görüş
oluşturmak, mecliste onanan plan kararlarını plana işlemek ve uygulama aşamasında
doğan sorunları çözmektir. Belediyelerde
planlama salt teknik bir iş, plancı ise teknik
bir eleman olarak görülmekte, plancılar
planlama sürecinde, plan kararlarının
alınmasında etkili olamamaktadır. Bu
noktada Türkiye’de belediyelerde çalışan
plancılar Howe ve Kaufman’ın ‘teknik
eleman’ rolündedir (Howe ve Kaufman,
1979). Belediyelerde çalışan plancılar arasında plancının plan kararlarının alınması
konusunda belediye başkanı ve belediye
meclis üyeleri üzerinde etkili olduğunu
düşünenlerin oranı %31,2 iken, hayır ya da
nadiren cevabı verenlerin oranı %68,9’dur.
İlçe belediyelerinde ve il belediyelerinde
çalışan plancılar planlama sürecinde daha
etkili olduklarını düşünürken, Büyükşehir
belediyelerinde bu oran diğer ölçeklerdeki
belediyelerde çalışan plancılara göre daha
azdır. Yapılan ankette plancıların planlar
üzerinde etkili olma nedenlerine ilişkin
açık uçlu soruya plancılar, çalıştıkları
kurumlardaki planlara, yerel halkın taleplerine, imar mevzuatına, hukuki süreçlere,
planlama ve şehircilik ilkelerine ve planların uygulanması sırasında karşılaşılan
sorunlara hakim olma olarak cevap vermişlerdir. Plancılar planlama sürecindeki
etkinliklerinin belediye başkanı ve meclis
üyelerinin plan kararına ilişkin siyasi veya
başka nedenlerle oluşan talepleri yoksa;
plan kararları, bilimsel açıdan sorulabilecek soruları yanıtlıyor ve mevzuata ilişkin
gereklilikleri yerine getiriyorsa söz konusu
olabildiğini ileri sürmektedir. Deneyimli
plancı A’ya göre kesinleşmiş kararlarda plancının kararına çok bakılmazken,
belirsiz konularda plancının önerisine
bağlı kalınabilmektedir. Ancak plancıların
birçoğu rant açısından önemli olmayan
alanlarda, mülkiyet sahipleri ya da siyasi
otoriterinin konuya ilişkin fikri yoksa ya
da talepleri bulunmuyorsa ya da mülkiyet
sahibi güçlü değilse etkili olabildiklerini,

aksi durumlarda özellikle de rantın yüksek
olduğu alanlarda hiçbir etkileri olmadığını
düşünmektedir. Plancılar belediyelerde
plancıyı etkili kılan en önemli unsurlardan
bir diğerinin mevzuata hakimiyet olduğunu
ileri sürmektedir. Plan ya da plan değişikliklerinde siyasetçilere mecliste kullandıkları oy karşılığında karşılaşacakları olası
tazminat vb. ya da vatandaş ile karşı karşıya kalma gibi hukuki durumlar anlatıldığında siyasetçiler plancıları dinlemektedir
(Plancı C). Özellikle yerel siyasette uzun
zaman geçirmiş siyasetçiler, planlara açılan
davaların ya da üst kurumların vereceği
olumsuz raporların uygulamaya imkan vermemesi halinde siyaseten güç durumlarla
karşılaşabileklerini bildikleri için plancıların fikirlerine göre karar verebilmektedir.
Başka bir plancıya göre ise siyasetçiler siyaseten kabul etmek istemedikleri konuları
reddetmek için her türlü teknik gerekçenin
arkasına sığınabilmektedirler.
Ancak plancıların çok büyük bir çoğunluğu
planlama süreçlerinde etkili olamadıklarını
düşünmektedir. Plancılara göre planlama
sürecinde etkili olamamalarının en büyük
nedeni planlamanın siyasetten ve rant ilişkilerinden bağımsız olmayışıdır. Anket yapılan plancıların %90,1’i planlama sürecinde
siyasetin planlama üzerindeki belirleyiciliğinin arttığını, %88,8’i ise rant ilişkilerinin
planlama sürecinde belirleyiciliğinin arttığını ifade etmiştir. Plancılara göre her kararın
arkasında siyasi bir gerekçe vardır ve plan
kararlarının alınmasında siyaset ve sermaye
arasındaki ilişkiler etkilidir (Plancı B, Plancı E, Plancı F). Plancılara göre planlama sürecinde bölgeye/kente ilişkin vizyon, amaç
ve hedeflerin belirlenmesinde en etkili olan
aktör belediye başkanıdır (%82,7). Belediye
başkanından sonra en etkili aktörler sırasıyla varsa Büyükşehir Belediye başkanı ve
meclisi (%69,8), merkezi siyaset aktörleri
(%65,6), ve belediye meclisi üyeleridir
(%64). Anket yapılan plancılara göre belediye başkanının ve meclis üyelerinin plan
kararları alırken temel belirleyicileri ise
seçimle iş başına gelmeleri, siyasi çıkarları,
uluslararası, ulusal ya da yerel sermaye,
diğer çıkar grupları, vatandaşın talepleri,
kanunlara ve mevzuata uygunluk, kısa/uzun
vadeli siyasi hedefler, kişisel rant, parti
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çıkarlarına uygunluk, yatırımın büyüklüğü,
rant baskısının yoğunluk düzeyidir. Plan
kararları verilirken özel mülkiyet, gayrimenkul geliştirme/ruhsatlardan, vergilerden
gelecek gelir ve yerelde enformel ilişki
ağları gibi faktörler de çok önemlidir.
Plancılar belediye başkanının kişiliğinin ve
meclisin yapısının da planlama sürecinde
alınan kararlarda belirleyici olduğunu ifade
etmiştir (Plancı H, Plancı A). Eğer belediye
başkanı siyasi ve rant ilişkilerine entegre
olmuş, planlardan kişisel çıkar beklentisine
girmiş ise planlarda rant ilişkilerinin belirleyiciliği artmakta, ya da meclisteki çoğunluk
yapılı çevrenin üretimi ile ilgili meslek
grubundan kişilerden oluşuyor ve bu kişilerin kentsel rantlara dair beklentileri var ise
planlama kararlarında bu yönde etkileyici
olabilmektedirler.
Belediyelerde siyaset ve rant ilişkileri
içinde şekillenen planlamayla ilgili işlerde
siyasetçinin plana ve plancıya bakış
açısı ve plancıdan beklentileri plancının
formasyonundan ve meslek ilkelerinden
oldukça ayrışmaktadır. Sager’e (2011) göre
21.yy’ın başında kamuda çalışan plancıların piyasanın olumsuzluklarını düzelten
yada azaltan rolü zayıflamış, planlamanın
işlevi piyasaları harekete geçirerek büyümeyi gerçekleştirme koşullarını aramak
olarak tanımlanmıştır. Türkiye’de belediyelerde imar planları, uygulamanın önünü
açması için hazırlanan ve İlçe ve Büyükşehir Belediyelerinden süratle geçerek
tamamlanması gereken sadece teknik bir
mesele ya da prosedür olarak görülmektedir. Deneyimli plancı B’ye göre belediye
başkanı planlar ya da plan değişiklikleri
hakkındaki kararları meclis üyeleri ve sermaye ile birlikte alır, teknik meclis üyeleri
ise planlamanın teknik işlerini kontrol eder.
Serbest planlama bürosuna ihale edilen
işlerde genelde belediye başkanı serbest
çalışan plancının hazırladığı planlara
doğrudan müdahil olur, plan bitmiş halde
belediyedeki plancıya gelir (Plancı B). Bu
süreçte belediyede çalışan plancı ya hiç
yoktur ya da plan hazırlık aşamasında olsa
bilse yukarıda da tanımlandığı üzere etkili
olma düzeyi çok düşüktür. Siyasetçinin
belediyedeki plancıdan beklentileri ise
farklıdır. Plancılar Türkiye’de belediyeler-
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de siyasilerin uzman bilgisi alma kültürünün olmadığını belirtmişlerdir (Plancı
A, Plancı D). Plancının etkinliği belediye
başkanının ahlaki değerleri, kentsel gelişmeye dair beklentisi, plancıyı bu konuda
birikim sahibi olarak görüp görmemesi gibi
faktörlerle ilişkili olduğunu ileri sürmektedir (Plancı G, Plancı H). Plancı A ve Plancı
C’ye göre belediyelerde dosyaların incelenmesi sırasında genelde belediye başkanı
plancıdan seçmenin isteğine olumlu görüş
geliştirilmesini, bunun için de genellikle
mevzuatın uygulanmasını değil, plan ya da
plan değişikliğinin mevzuata uydurulmasını ister. Siyasetçi için iyi plancı kanunda
açığı bulan kişidir (Plancı A, Plancı B).
Deneyimli plancı D’ye göre söz konusu
plan ya da proje teklifi ne kadar büyük ise
plancının rolü/gücü o kadar azalmaktadır.
Belediyelerde plan kararları meclise sunulmadan önce görüş geliştirmesi gereken
imar komisyonları da plancıyı konunun
uzmanı olarak görmekten ziyade sekretarya olarak görmekte, kendi fikirlerini dikte
etmeye çalışmaktadırlar (Plancı A). Ya da
İmar Komisyonu plancılardan gelen teknik
görüşleri çoğu zaman dikkate almamaktadır (Plancı B, Plancı E).
Deneyimli plancı A’ya göre:
‘Komisyonlar ve belediye meclisleri genelde emlakçılar, müteahhitler, mimarlar
ve inşaat mühendisleri gibi inşaat ile ilgili
mesleklerden kişilerden oluşur. Belediye
meclisi üyeleri çoğu zaman planlamaya
ilişkin meselelerde İmar Komisyonunun
raporu üzerinden kendi siyasi grup toplantılarında yüzeysel olarak bilgi sahibi
olur. Meclis üyelerinin bir çoğu için teknik
boyutlarda tüm mesele kaç kat verildiği
ve emsalin kaç olduğudur. Yine bir çoğu
sadece orayı imara açtık gözüyle bakar
ve bu “imara açma” bölge halkı için rant
sağladığından o bölgeye hizmet götürmüş
fikrindedir. Planlamada tasarım ya da
ulaşım şeması, alt merkezler oluşturulması, donatı alanlarına erişim vb gibi teknik
konularda yetkinlikleri bulunmamaktadır.
İmar Komisyonunda her şey inşaat maliyeti üzerinden konuşulmaktadır. Burada
her bir metrekare kar anlamına geliyor. Ne
kadar fazla yapabilirse o kadar karlı.’
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11 Bu oran büyükşehir belediyelerinde %82’ye
çıkar iken büyükşehir ilçe belediyelerinde
ve ilçe belediyelerinde sırasıyla %63,4’e ve
%50’ye düşmektedir (Bap Anket, 2021).

Sager’e (2009) göre neoliberal toplumlarda plancının rolleri birçok gerilimleri
barındırmakta, plancının gündelik çalışma
koşulları olumsuz etkilenmektedir. Türkiye’de de belediyede çalışan plancıların
sadece plan kararlarını çizen teknik eleman
olarak görülmesi, idarenin ya da vatandaşın planlama ilkelerine ve kamu yararına
aykırı, çoğu zaman rant odaklı taleplerini
mevzuata uydurmasının beklenmesi belediyelerdeki plancı üzerinde baskı yaratmaktadır. Plancıların konuya ilişkin açık uçlu
soruya verdikleri cevaplarda belediyelerde
planlamaya önem verilmemesi, yönetimin
planlamayı geçici/anlık bir araç olarak
görmesi, planların çok hızlı bir şekilde
yeterli analiz yapılmadan hazırlanmasının
istenmesi, yetersiz teknik personel sayısı,
plan kararlarının her yönetim değişiminde değiştirilmesi, yine plan kararlarının
uygulanabilmesi için gerekli zamanın
beklenmemesi plancılar üzerinde önemli
baskı alanlarıdır. Plancıların bu koşullar
altında yapabildikleri ise mesleki değerlere
ve kamu yararına aykırı dosyalar hakkında
görüş oluştururken konuya ilişkin bilimsel ve teknik analizlere dayanan görüş
oluşturmak ve bu tür plan kararlarını içeren
teklifler altına imza atmamaktır (Plancı E).
Ancak plancının itiraz hakkının hukuki
koruma altına alınmamış olması nedeni
ile plancı yasaya aykırı dediği anda plan
yapım sürecinden uzaklaştırılmakta, görev
yerleri değiştirilerek pasifleştirilmekte,
işten atılma gibi tehditlerle mobinge uğramaktadır. Özellikle son yıllarda plancıların
bir çoğu düşük ücretle yıllarca taşeron
olarak çalıştırılmakta, yöneticiler tarafından işten atılma tehdidi ile onaylamadıkları
dosyalara imza atmaya zorlanmaktadır
(Plancı E, Plancı F). Oranje, Venter ve
Ferreira’ın (2018) Güney Afrika’da genç
plancılar üzerine yaptıkları araştırmasında
da benzer bir biçimde plancıların planlamanın ‘asil duruşu’ ile hareket ettiklerinde
kariyerlerinin tehdit edildiğini, bundan
vazgeçip, maaşları için çalıştıkları tespit
edilmiştir.
Türkiye’de belediyelerde çalışan şehir
plancılarına göre kentlerin gelişiminde
belirleyici olan ana kurum belediyelerdir.
Ankete katılan plancıların %75,4’ü kentin

gelişiminde en önemli aktörün belediyeler
olduğunu düşünürken, %15,9’u nadiren,
%8,6’sı ise hayır cevabı vermiştir.11 Plancılar mesleğin birebir uygulama alanı olduğu
için belediyelerde çalışmanın önemine dikkat çekmektedir. Ancak mevcut ekonomi
politik ortamda mesleklerini icra ederken
plancılar kendini siyaset sermaye arasındaki rant ilişkilerinden korumaya çalışan,
baskılarla boğuşan, çıkar grupları ile çatışan ve şehircilik ilkelerini ve kamu yararını
yaşatmaya çalışan konumda bulmaktadır
(Plancı B, Plancı E, Plancı F). Plancı sürekli olarak siyasetle, sermaye ile ve vatandaşla mücadele halindedir (Plancı C, 2021,
Plancı H). Gündelik evrak işlerine boğulan
plancılar kente dair temel konularda planlamaya ilişkin öneriler geliştirmeye vakit
ayıramamakta, zaten genelde de plancıdan
yeni görüş geliştirmesi beklenmemektedir.
Kentin gelişiminde bu kadar etkili kurumlarda çalışmak ancak meslek formasyonu
ile elde edilen bilimsel bilginin kullanma
olanaklarının yaratılmamış olması, bilimsel
veriler ve ilkeler çerçevesinde yönlendirilmesi gereken süreçlerde siyaset, sermaye
ve vatandaşın rant odaklı projelerle etkili
olması ise plancılarda bir süre sonra ne
yaparlarsa yapsınlar hiçbirşey değişmeyecek psikolojisinin hakim olmasına neden
olmaktadır (Plancı E, Plancı F).
Sonuç
Türkiye’de farklı mekânsal ölçeklere
ilişkin bütüncül ve parçacıl tüm planların
hazırlanması, vizyon amaç ve stratejilerin
geliştirilmesi, bu süreçlerde bilimsel analizler, şehircilik ilkeleri ve kamu yararına
göre karar vermeye ilişkin temel bilgileri
içeren mesleki formasyonla mezun olan
plancılar yerel yönetimlerde özellikle de
belediyelerde çalışmaya başladıklarında
siyaset ile sermaye, siyaset ile vatandaş ve
hatta siyaset ile kamu kurumları arasındaki
kentsel rant ilişkilerinin belirleyici olduğu
planlama süreçlerinde mesleklerini icra
etmek durumunda kalmaktadırlar. Son
kırk yıldır uygulanan neoliberal kentleşme
politikaları ile kentsel rantlar en önemli birikim alanı haline gelmiş, başta büyük sermaye grupları olmak üzere tüm toplumsal
kesimler toprak üzerinden yaratılan ranttan
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pay alabilme arayışına girmiştir. Özellikle 2000 sonrasında inşaat sektörünün
ekonominin motor gücü olarak görülmesi,
özel sektör yanında kamu kurumlarına da
kendi mülkleri üzerinden ayrıcalıklı plan
değişiklikleri ile kentsel rant yaratarak
kaynak yaratılmasının empoze edilmesi ile
kentler üzerindeki baskı daha çok artmıştır.
Tüm bu baskılar sonucu mekânsal planlama sistemi parçacıl planlama yaklaşımları
ile dağınık hale gelmiştir. Demokratikleşme adına planlamada yetkilerin yerel
yönetimlere verilmesine rağmen, kentsel
rantlara ortak olmak adına birçok kamu
kurum ve kuruluşuna da plan yapma ve
onama yetkisi verilerek, Türkiye planlama
sistemi kaotik bir hale getirilmiştir. Dönem
boyunca belediyelerde en çok yapılan iş
plan değişiklikleri, ilave imar planları gibi
parçacıl planlar olmuştur.
Her ne kadar yapılan yasal düzenlemeler
ile İstanbul, Ankara, İzmir ya da kentsel
rantın yüksek olduğu kentlerde merkezi
kamu kurum ve kuruluşların noktasal
müdahaleleri söz konusu ise de hala belediyeler kentlerin mekânsal gelişimlerini
yönlendirmede en etkili aktördür. Ancak
mekânsal planların hazırlandığı, onandığı
ve uygulamaya geçirildiği kurumlar olan
belediyelerde planlama sürecini yönetmek
konusunda ciddi sorunlar vardır. Bu sorunların en başında siyaset ve sermaye odaklı
çıkar gruplarının baskısı, yetki karmaşası, finansal, teknik kapasite ve personel
yetersizliği gelmektedir. Türkiye belediyelerinde çalışan plancı sayısı belediyelerin
planlamaya ilişkin yetki ve sorumlulukları
ile karşılaştırıldığında sayıca çok azdır.
Plancılar gündelik özellikle de rant odaklı
plan değişikliklerine ilişkin tekliflerin
değerlendirilmesi ya da hazırlanması
ile uğraşmakta, kentlere ilişkin bütüncül planlar ise serbest çalışan planlama
büroları tarafından gerçekleştirilmektedir.
Belediyede çalışan plancının görevi ise
sadece siyaset ve sermaye ya da siyaset
ile vatandaş arasındaki ilişkiler sonucu
alınan kararların teknik olarak çizilmesi ve
mevzuata uydurulması olarak görülmektedir. Bu noktada Türkiye’de plancının
rolü literatürdeki teknik eleman olarak
tanımlamak mümkündür. Ancak Lauria ve

188

Sayı 33, Temmuz 2021

Long’un (2019) tanımladığı teknik eleman
rolünden farkı yönlendiriciliğinin sınırlı
olması ve plancıdan mevzuatın uygulanması değil mevzuatın açığını bulunarak
siyasi kararların mevzuata uydurmasının
beklenmesidir.
Yerel siyasetin sermaye ve yerel halkın
baskılarına açık olması, siyasetin ve rantın
planlama üstündeki belirleyiciliğinin
artması, kamu yararı yerine rant odaklı
yaklaşımın hâkim olması, planlamada
ölçek ve yetki anlamında kaosun artması
ve değişen yönetimler sebebiyle planların
devamlılığının sağlanamaması, plancılar
üzerinde büyük baskı yaratmaktadır. Bu
noktada Türkiye’de belediyelerde çalışan
plancılar literatürde farklı ülke örnekleri
üzerinden tartışılan belediyede çalışan
plancılarla benzer baskılar yaşamaktadır.
Ancak Türkiye’de gelişmiş ülkelerden
farklı olarak genel olarak belediyelerde şehir plancılığı mesleğinin etkinlik alanı netleştirilmemiş ve uzman görüşüne başvurma
kültürü gelişmemiştir. Plancıların etkinliği
belediye başkanının kişisel özelliklerine ya
da beklentilerine göre değişebilmektedir.
Planlara ilişkin kararlar teknik ve bilimsel
analizlerden ziyade rant odaklı alınmakta, rant ilişkilerini ise siyaset ile sermaye
arasında ya da siyaset ile vatandaş arasında
geliştirilen patronaj ya da siyasi kayırmacılık ilişkileri belirlemektedir. Planların
onama aşamasında plancıların söz sahibi
olmaması, yazdıkları teknik görüşlerin
dikkate alınmaması, siyasetçinin kendi
fikirlerini plancıların bilimsel yöntemler
ve teknik analizler üzerinden geliştirdiği
görüşlerden daha üstte görmesi planlama
adına ciddi sorunlar doğurmaktadır.
Makansal planlamayı ilerici kılan unsur
kamu yararıdır. Şehircilik ilkeleri ve kamu
yararını gözetme gibi ilerici misyona sahip
olan şehir plancılarının belediyelerde
daha etkili olabilmesi ve bu değerlerle var
olabilmesi ancak mevcut ekonomi politiğin
önceliklerinin değişmesi ile mümkün olacaktır. Türkiye kentlerinde kamu yararını
gözetmeyen rant odaklı projelerin kentler
üzerinde maliyeti çok dramatik olmuştur.
Kentler ihtiyacın ötesinde yapılaşırken,
çevresel ve toplumsal sorunlar ağırlaşmış,
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yaşam kalitesi düşük yerleşmeler ortaya
çıkmıştır. Belediyelerde çalışan plancılar
bu ekonomi politik ortamda kamu yararı ve
şehircilik ilkeleri adına sürekli mücadele
etmek durumunda kalmaktadır. Belediyelerin planlamaya ilişkin yetkilerini daha
iyi kullanabilmeleri için kentsel rantların
eşitlikçi dağıtım mekanizmalarının kurulması, finansal, teknik ve personel kapasitesinin artırılması, belediyelerde plancının
işlerinin iyi tanımlanması ve plan kararları
üzerinde siyasetin onama yetkisine ilişkin
denetleyici mekanizmaların kurulması,
planlamanın kurumsal etkinliğinin artırılması gerekmektedir. Türkiye belediyelerinde planlama kadrosunun farklı disiplinleri
de içerecek biçimde geliştirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de belediyelerde çalışan
plancıların planlama süreçlerinde etkinliği
ancak bu koşullar gerçekleşirse mümkün
olacaktır

•
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Görüşmeler
Plancı A: Şehir Plancısı. 26 yıldır belediyede çalışıyor.
Plancı B: Şehir Plancısı. 12 yıldır belediyede çalışıyor.
Plancı C: Şehir Plancısı. 3 yıldır belediyede çalışıyor.
Plancı D: Şehir Plancısı. 25 yıldır belediyede çalışıyor.
Plancı E: Şehir Plancısı. 28 yıldır belediyede çalışıyor.
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Plancı F: Şehir Plancısı. 30yıldır belediyede çalışıyor.
Plancı G : Şehir Plancısı. 32 yıldır belediyede çalışıyor.
Plancı H: Şehir Plancısı. 28 yıldır belediyede çalışıyor.

Öz
20. yüzyılın avangard sanat akımlarından
biri olan Sürrealizm, çalışma kapsamında bir
sanat akımı olmasının ötesinde, mekânsal
denemeleri ve üretimleriyle mimarlık pratiği
için potansiyel fikirler yaratabileceği
düşünülen bir söylem-mekân çözümlemesi
perspektifi üzerinden incelenmeye
çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, Sürrealistler
tarafından gerçekleştirilen ya da fikir
düzleminde kalan mekânsal denemelerin,
söylem-mekân ilişkisi kapsamında kavramsal
bir düzlemde incelenmesi ve bu inceleme
aracılığıyla Sürrealistlerin mekân üretim
pratiğine sunabileceği dolaylı katkının ortaya
çıkarılmasıdır. Söylem ile mekân arasındaki
ilişkinin mekânsal okunabilirliği, söylem
içindeki ifadelerin kavramsallaştırılması ve
tespit edilen kavramların kente ve eve dair
“Mekân Hayalleri” ile sergi ve gösteri
mekânlarını içeren “Gerçekleştirilmiş
Mekân” olmak üzere iki ana başlıkta
toplanan anket, metin, çizim ve uygulamaları
içeren mekânsal üretimlerde bulduğu
karşılıkların ortaya çıkarılması yoluyla
sağlanmaya çalışılmıştır. Kavramlar
çerçevesinde genişletilen eylem ve kullanım
tanımı kent ve ev mekânına dair anket ve
çizim çalışmalarını beslerken, sergi ve
gösteri mekânlarının mekânsal kurgularının
oluşturulması ve özellikle izleyici, eser,
sanatçı ilişkisinin yeniden tanımlanmasında
etkin rol oynamıştır. Tespit edilen
“rastlantısallık, etkileşim, olağan dışılık,
tekinsizlik, formsuzluk, tamamlanmamışlık,
muğlaklık ve fragmantasyon” gibi
kavramların anlamlarının dönemin sosyal,
siyasi ve politik okumaları çevresinde
şekillenmesi mekânın kullanımı ve mekânda
gerçekleştirilen eylemin tanımı üzerinde
düşünülmesi aracılığıyla mekânı tasarlama
sürecini de etkilemiştir. Çalışma kapsamında
bahsi geçen kavramların ve kavramsal
yaklaşımın, kavramların çok anlamlılığının
yanı sıra dönemsel okumalar aracılığıyla da
yeni sonuçlara evrilme potansiyeline sahip
oluşunun ortaya çıkarılması
amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sürrealistlerin mekânsal
üretimleri, söylem ve mekân, söylemin olasılıkları, mekânın potansiyelleri, kavramsal
yaklaşım.
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Extended Abstract
Surrealism, which was formally announced by Andre Breton with the publication of the Surrealist Manifesto in 1924, played an
active role in art history by affecting some art movements such as Letrism, Situationist International and, Fluxus that
developed after itself. Surrealism not only produces extensive cultural productions in different artistic disciplines such as
photography, painting, sculpture and, literature but also transforms its manifestos, which try to explain the content and
purpose of the movement, into an artistic production tool.
However, surrealism, one of the most important avant-garde art movements of the 20th century, has been tried to be examined
within the scope of this study from a different perspective that is thought to create potential ideas for architectural practice
with its spatial experiments and productions. The main focus of this study is to reveal the potentials of the discourse, which has
solidified into a place, on spatial design through the manifestos of the Surrealists, and to examine the examples of places that
are visioned or actualized by the Surrealists through the relationship between discourse and place on a conceptual plane.
While the three main manifestos written by Andre Breton determine the boundary of discourse analysis, the concepts in the
manifestos are tried to be revealed through their meanings that can be associated with the places are designed by the
Surrealists. In this study, the identification of the concepts contributes to the perception of the transformation of discourse into
place and also allows the Surrealist doctrine to be observed in space.
The chapter entitled “Spatial productions of Surrealists” includes examples of places that are visioned or actualized by
Surrealists. The examples of the places in this chapter, which tries to exemplify the spatial readability of the relationships
between discourse and place, have been tried to be explained under two main headings: “Visionary Places”, which includes
the imagination about the city and home, and “Actualized Places”, which includes exhibition and performance places. This
chapter consists of lots of spatial productions, including the survey studies on the city of Paris, paintings by Giorgio de
Chirico and Conroy Maddox, home sketches and thoughts of Tristan Tzara, Roberto Matta Echaurren, and Frederick Kiesler,
exhibition arrangements by many different Surrealist artists in Paris or America, and stage design production of Antonin
Artaud and Frederick Kiesler, tries to explain how the concepts in the Surrealist manifestos have influenced or shaped the
spaces designed by Surrealist artists. While the extended definition of action and usage within the framework of the concepts
fed the survey and drawing studies on the city and home, affect spatial organization of the exhibition and performance spaces
especially in the redefinition of the audience, work, and artist relationship. However, neither Surrealism nor place can be
considered or evaluated independently of the social, cultural, or political factors of the period in which they lived. For this
reason, socio-political debates in the history of Surrealism become a part of this section and are used as a supporting factor in
the pursuit of the concept and space relationship.
It is mentioned that the concepts such as “randomness, interaction, unusualness, uncanny, formlessness, incompleteness,
ambiguity and fragmentation” which shaped around the social and political readings of the period, are played an active role
in the process of designing the place and thinking about the definition of the action performed in the space. This active role
played by concepts enables the concept to be considered as a carrier of possibility and to perceive the possibility as a set of
potentials. Therefore, different approaches to the concept make it possible or diversify the realization of different potentials on
a place. This situation also contributes to the derivation of concepts by reconsidering them through periodic readings or
different disciplines and thus reconstructing the relationship between possibility and place. In this context, this study aims to
reveal how the possibilities of each concept emphasized in the Surrealist discourse, have the opportunity to be shaped or
diversified through action, user, and periodic factors while evolving into a new place. Each possibility, which is actualized in
place stimulates another one when it is analyzed. This situation plays a role in reminding the discontinuous existence and
cyclical journey of Surrealism.
Keywords: Spatial production of Surrealists, discourse and place, possibility of discourse, potentiality of places, conceptual
approach.
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Giriş
20. Yüzyıl’ın ilk yarısında ortaya çıkmış
ve kendisinden sonra ortaya çıkan Letrizm,
Sitüasyonist Enternasyonal ve Fluxus gibi
oluşumları etkilemiş bir avangard sanat akımı olarak sanat tarihi içinde önemli bir yer
kaplayan Sürrealizm; makale kapsamında
bir sanat akımı olmasının ötesinde mekânsal denemeleri ve düşünceleriyle mimarlık
pratiğine katkı sunabileceği düşünülen kavramsal yaklaşımları üzerinden incelenmeye
çalışılacaktır. Sürrealizm’in “söylem”,
“mekân” ve bu ikili ilişkinin mekânsal
olanaklılığa katkısı olan “imkân” olmak
üzere üç ana başlık üzerinden kurgulanan
çalışma, kurulacak bu ilişki ağının kavramlar aracılığıyla incelenmesine olanak
tanımaktadır. Çalışma kapsamında söylem
ve mekân ilişkisi Sürrealistler tarafından
motivasyonunu düşlerden alan bir eylem
sahasına dönüştürülen mekân denemeleri
ve hayallerinin, Sürrealistlerin söylemlerini
dile getirdikleri manifesto metinlerinde vurguladıkları kavramlar aracılığıyla incelenmeye çalışılacaktır. Sürrealist süreç içinde
yeni katmanlar aracılığıyla genişleyen ve
geliştirilen kavramsal anlamlar mekân
üzerinde gerçekleşme ve çeşitlilik kazanma fırsatı bularak mekânın her ölçeğiyle
düşüncenin görünürlük kazandığı bir alana
dönüşmesine neden olurken; kente, eve,
sergi ve gösteri mekânlarına dair üretimler
de birbirini besleyerek gelişmeyi sürdürür.
Sürrealizm
Sürrealizm’in resmi ortaya çıkış tarihi olarak hem Andre Breton tarafından
hazırlanan “Birinci Sürrealist Manifesto”nun yayınlanma tarihi hem de Sürrealist
Araştırmalar Bürosu’nun kuruluş tarihini
göz önünde bulundurarak 1924 yılını kabul
etmek mümkündür. Birinci Sürrealist
Manifesto’da, 1917 yılında ilk kez Fransız
şair Apollinaire tarafından kullanılan
“sürreal”1 kelimesi Andre Breton (1969, 26)
tarafından “Kişi tarafından düşüncenin
asıl işleyişinin yazılı, sözlü ya da herhangi
farklı bir biçimde ifade edildiği, katışıksız
ruhsal otomatizm” olarak yeniden tanımlanır ve estetik ve ahlaki kaygılardan muaf,
herhangi bir neden ve kontrolden yoksun
durum olarak tariflenir. Gerek hayat ve
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sanat arasındaki sınırı düş yoluyla kaldırmaya niyetleri gerekse teknik ve yöntemleri aracılığıyla sanat ve sanat nesnesine dair
yarattıkları dönüştürücü fikirleriyle avangard sanat akımlarından biri olan Sürrealizmin asıl amacını evrensel bilinçaltının
özgür bırakılması yoluyla hayat ile sanat,
gerçek ile hayal arasındaki birlikteliğin
sağlanması olarak özetlemek mümkündür.
Sürrealizm öncü ve devrimci tavrının sosyopolitik yönü ve yöntemleriyle avangard
sanatın özelliklerini bünyesinde barındırmayı sürdürürken; evrene, dile ve nesneye
yaklaşımıyla ise tarihin eski dönemlerinden beri var olan gerçekliğin ötesine dair
hermetik2 ve ezoterik3 inanışlarla da ilişkilendirilebilir. Bu noktada nesnel gerçekliğe
başkalaşım geçirterek kozmik düzene ait
gizemin ve armoninin keşfi ya da mevcut
gerçekliğin farklı biçimlerde yeniden ele
alınması Sürrealistlerin rüya, mitler, simya
ve ritüellerle kurduğu ilişkinin anlamlandırılmasına katkı sağlar. Zira Rönesans
döneminde evrenin küçük birer prototipi
olarak nadire kabineleri evrenin çözümlenmesi için bir araçken, Sürrealizmde
evrenin sırlarını içinde barındırdığına
inanılan bu yer rüyalara dönüşür (Avanoğlu,
2018). Rüya ve bilinçdışı Sürrealistlerin
hem evreni algılama hem de evreni dönüştürme fikirleriyle bütünleşerek alternatif bir
evrenin, sanatın ve mekânın olanaklılığına
dair gerçekleştirilecek çalışmaların temel
araçlarına dönüştürülürler.
Sürrealist Söylem Aracı Olarak
Manifestolar4
Düşünce aktarım yollarından biri olan
söylem Foucault’a (1981, 52) göre basitçe
arzuyu ilan eden ya da gizleyen şey (aynı
zamanda bir arzu nesnesi) değildir ve bu yüzden
mücadeleleri ya da hâkimiyet sistemlerini
açıklayan bir metinden çok mücadelenin neden ve nereden kaynaklandığı ile
ilgili bir konu, ele geçirilmesi gereken
bir güçtür. Bu nedenle sanat akımlarının
kendilerini ifade ettikleri metinleri de söylemlerinin bir parçası ve mücadelelerinin
bir aracı olarak kabul etmek mümkündür.
Söylem analizinin temelini oluşturan dilin
sosyal hayatın bir parçası oluşu söylem
analizinin sosyal bileşenlerin göz ardı

1

Apollinaire 1917 yılında kendisi tarafından
yazılan Tiresias’ın Memeleri (Les Mamelles
de Tiresias) adlı oyunun önsözünde kendi
ürettiği “sürrealist” sıfatını kullanır ve
oyununu “Sürrealist Dram” olarak niteler.
Apollinaire aynı metinde sürrealist eylemden
yürüme eylemi taklit edilerek ortaya
çıkarılan tekerleğin eylemi gerçekleştiren
insan bacağına benzememe hâli olarak söz
eder(Apollinaire, 2007, 25-26).
2 Genel olarak insanın eylemlerinin,
sözlerinin, yarattığı ürünlerin ve
kurumların anlamını kavrama ve
yorumlama sanatı” (Cevizci 1999, 413).
3 Kamuya açık olmayan, herkesin anlaması
için yazılmamış, yalnızca bir kurum ya
da bir okulda, bir mezhepte veya belli bir
alanda, oldukça ileri bir düzeye ulaşmış
kişiler için saklanmış, yalnızca onlar
tarafından anlaşılabilir olan gizli inanç,
ideoloji ya da öğretiler için kullanılan terim”
(Cevizci 1999, 328).
4 Bu başlık altında incelenen tüm Sürrealist
Manifesto metinleri kaynağı için: Breton,
A. (1969). Manifestoes of Surrealism. (R.
Seaver, & H. R. Lane, Çev.) The University of
Michigan Press.
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edilerek incelenmesini imkânsız kılar
(Fairclough 2003, 2). Bu durum Sürrealistlerin
sosyal ve mekânsal yaklaşımları üzerine
yoğunlaşan bu söylem incelemesinin ana
dayanağını oluşturur. Ancak Sürrealistlerin
söylemlerinin incelendiği bu çalışmayı
bir söylem analizinden ziyade, söylem ve
mekân ilişkisinin çözümlenmesi hakkında
bir inceleme alanı olarak tanımlamak daha
uygun olacaktır. Sürrealistlerin manifesto
metinleriyle sınırlanan inceleme kapsamında Sürrealistlerin içinde bulunduğu
dönemin tarihsel ve politik gerçekliklerini
içeren sosyal bileşenleri göz ardı edilmeyecek olmakla birlikte ana amaç manifesto
metinlerinde mekân ile ilişki kurulabilecek
kavramların tespit edilmeye çalışılmasıdır.
Manifestolar başlangıçta kışkırtıcı ve tetikleyici olmanın ötesinde, egemen güçler
tarafından geçmiş eylemlerin açıklandığı
ya da gelecek eylemlerin sebeplerinin ilan
edildiği, kitleleri kontrollü şekilde yönlendirmeyi hedefleyen metinler olarak ortaya
çıkar (Caw 2001, 19). Fransız Devrimi ve
Komünist manifestonun yarattığı kırılmalarla ise anlam ve biçim değişikliğine
uğratılarak hem alt grupların kendini ifade
ettiği anlatılara dönüşür hem de tiyatral ve
kışkırtıcı bir üslup kazanırlar. Manifestonun tarihsel gelişimi ve avangard sanatın
öncü ve dönüştürücü niyeti doğrultusunda
20. Yüzyılın başında ilk kez Filippo Tommaso Marinetti tarafından yazılan Fütürist
Manifesto (1909) ile birlikte manifestolar
yalnızca Sürrealizmin değil tüm avangard
sanat akımlarının söylemleri için edebi bir
tür olarak seçilmeye başlanır.
1924 yılında Andre Breton tarafından
yayınlanan ilk manifesto ile birlikte
varlıklarını ilan ederek amaç, yöntem ve
yaklaşımlarını açıklamaya başlayan Sürrealistler 1938 yılına kadar üç manifesto
metni yayınlarlar. Sürrealistlerin mekânsal
üretimleri yorumlanmadan ya da potansiyel imkânlarından söz etmeden önce bu
metinlerin irdelenmesi, mekân ile söylem
arasında kurulacak kavramsal ilişkinin
ortaya çıkarılmasına ve Sürrealistlerce tasarlanan mekânlara evrilecek kavramların
düşünce düzlemindeki karşılıklarının tespit
edilmesine olanak sağlar.

Takip edilecek belli başlı izler olarak manifesto metinlerinde sıklıkla üzerinde durulan
çift anlamlı, değişken, kararsız durumları
niteleyen muğlaklık: “Mantığın saltanatı
altında” olan mutlak durumlara getirilen
eleştiri, “…zihinde hayat ve ölümün, gerçek ve hayal edilenin, geçmiş ve geleceğin,
söylenebilir olanla söylenemez olanın,
yüksek ve alçağın çelişkili olarak algılanmasına son verilen bir noktanın” varlığı ile
tarif edilen iki durumun kesişimi, “İnsan
tarafından belirlenmiş ya da karar verilmiş
hiçbir şeyin kesin ve dokunulmaz olduğu
düşünülemez” ifadesiyle kararlı ve keskin
sınırların reddi olarak tanımlanabilir. Sözcükler ve imgeler “yalnızca dinleyicinin
zihni için birçok atlama tahtalarıdır.” açıklaması bu atlama tahtalarıyla, izleyici yola
çıkmaya, düşünmeye, dâhil olmaya davet
ederek etkileşimi desteklerken; “…yapım
ve yıkımın artık birbiriyle çarpıştırılamayacağı” noktada her iki durumun birbiri ile
geçeceği iletişimin kuracağı birliktelikten,
“…her büyük düşünce insan yığınıyla
ilişki içine girdiği anda değişime maruz
bırakılır.” ifadesi ise hem akım içinde hem
de akımın çevresiyle kuracağı etkileşimin
gerekliliğinden söz eder. “Estetik veya
ahlaki kaygılardan muaf, bir neden dâhilinde gerçekleşen herhangi bir kontrolden
yoksun durum..” olarak tarif edilen soyut
otomatizm belli bir kural ve nedenden
bağımsız olan rastlantısallığı, “Şu ana,
düşüncemin şu anına olan güvenim, insanların bitmiş bir çalışmaya ya da yolunun
sonuna ulaşan bir insanın yaşamına dair
okumaya çalıştığı her şeyin toplamına
olan güvenimden daha fazladır.” ifadesi
süreç içinde devam eden, eksiksiz duruma
getirilmemiş, bitirilmemiş ve dolayısıyla
tamamlanmamış olanın sahip olduğu potansiyeli işaret eder. Tek bir oluşu, tek bir
sonucu ya da “… “olan” şeylerin tek bir
olma durumu imkânı olduğunu” , reddederek “…“olan” bir yolla, insanlara gösterip
takip etmelerine yardım edebileceğimiz
bir yolla, insanların “olmadığı”nı iddia
ettikleri bir şeye varılabildiğini” iddia
eden manifesto sık meydana geldiği için
tabii karşılanın ötesindeki olağan dışı olana
kavuşmayı arzular. Çocukluğu büyüleyici bir etki olarak tasvir ederken “orada,
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bilinen tüm sınırlamaların yokluğu”ndan
söz ederek sınırlandırılmamış, biçimlendirilmemiş, henüz bir işleme tabi tutulmamış
bu formsuz hâlin sınırsız olasılığa imkân
veren gücünü kutsar. Manifesto metinleri
akımın temel yöntemlerinden biri olan
otomatizmi “…sahneler ve hareketlerin
zihinden birbiri ardına akıp geçmesi” gibi
açıklamalarla bir oluş hâli olarak tarifleyip
parçalı ve birleştirilebilir bu durumlarla
fragmantasyonları, “Korku, olağan dışının
çekiciliği, şans, abartılı olanın lezzeti..”den bahsederek tehlikeli ve öngörülemez
olanın sahip olduğu cazibenin potansiyeliyle tekinsizliği ön plana çıkarır.
Manifesto metinlerinde Sürrealist bir üslupla açıklanan belirgin düşünceler içinden
tespit edilen “rastlantısallık, etkileşim,
olağan dışılık, tekinsizlik, formsuzluk,
tamamlanmamışlık, muğlaklık ve fragmantasyon” gibi kavramlar, tanımlamalar
üzerinden yapılacak yeni yorumlarla çoğaltılabilir ya da çeşitlendirilebilir olmakla
birlikte, eleştirel bir okuma denemesi olan
bu çalışmanın amacı vurgulanan düşüncelerin işaret ettikleri kavramların mekânsal görünürlükleriyle olan ilişkilerinin
araştırılmasıdır. Bu noktada tespit edilen
kavramların rastlantısallık, etkileşimle tamamlanmamışlık ve fragmantasonu içeren
Leziz Ceset Oyunu (Cadavre Exquis)5 gibi
etkinliklerinin ya da Freud’un psikanaliz6
çalışmalarının Sürrealistler üzerindeki bilinen etkisi dolayısıyla tekinsizlik üzerine
oluşturduğu düşüncelerinin de göz önünde
bulundurularak belirlendiğinin belirtilmesi
gerekmektedir. Sürrealist söylem içinde
tespit edilen kavramlar düşünsel, biçimsel
ve içeriksel olarak Sürrealistler tarafından
tasarlanan mekânlarda hayat bulurken, manifestonun kısıtlayıcı sahasından çıkarak
mekânın muğlak tanımı içinde genişler ve
esnekleşir. Sınırlarını ve tanımlarını genişleterek mekân içinde özgürleşen kavramlar,
mekânın ve mekân içinde gerçekleşecek
eylemin Sürrealist bir yaklaşımla yeniden
ele alınarak dönüştürülmesine katkı sağlar.
Sürrealistlerin Mekânsal Üretimleri
Her ne kadar Sürrealist bir mimarlıktan
söz edilemese de Sürrealistlerin içinde
bulundukları mekânları dönüştürme veya
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yeniden üretme arzuları ile yarattıkları
düşünceler ve müdahaleler; mekânın da en
az mimarlık kadar etki yaratacak potansiyellere sahip olduğunun fark edilmesine
katkı sağlar. Levy (2005, 60), Sürrealistlerin
müdahalelerinin mimarlık paradigmasına
mekânı istikrarsızlaştırarak meydan okuduğunu dahası mekânın mimarlığın içerdiği
parçalar kadar mimarlığı oluşturan parçalar
olarak da tanımlanmasına neden olduğunu
iddia eder. Bu doğrultuda mekân kelimesi
hem mimarlığa kıyasla tanım ve kapsamının inşa teknikleriyle sınırlanmayan anlamı
hem de fiziksel sınırlarının muğlaklığı
sayesinde Sürrealistlerin kavramsal ve biçimsel müdahalelerine sağladığı olanaklılık
nedeniyle çalışma kapsamında yapılacak
okumaların ana eksenini oluşturmuştur.
Sürrealistlerin mekânı yalnızca biçimi üzerinden değil içeriği, işlevi ve kurgusu ile de
ele alarak dönüştürmeyi denediği, fiziksel
olduğu kadar kavramsal altyapısı ile de
mekân tasarımına katkı sunan mekânsal
çalışmaları kent ve eve dair metin, anket
ve çizimleri içeren “Mekân Hayalleri” ve
sergi ve gösteri mekânlarına dair uygulama
ve müdahaleleri içeren “Gerçekleştirilmiş
Mekânlar” olmak üzere iki ana başlıkta
gruplandırmak mümkündür. Çalışma kapsamında seçilen örnekler, mekânın ölçeği,
biçimi ya da sınırından bağımsız olarak
hayal/gerçeklik düzlemi üzerinden kurgulanmaya çalışılmış, mekânsal üretimleri
geniş bir zaman aralığına yayılan Sürrealistlerin çalışmaları tarihsel ve kavramsal
kırılma noktaları göz önünde bulundurularak kronolojik bir akış içinde anlatılmaya
çalışılmıştır.
Mekân Hayalleri
Sürrealistlerin kente duydukları ilgi öncelikle Louis Aragon ve Andre Breton’un
“Paris Köylüsü” ve “Nadja” isimli kitapları
ile edebiyatın konusu olarak ortaya çıkarken kente dair asıl ilginin ve keşiflerin odağını tarihi katmanları, göstergeleri, pasajları
ve bulvarlarıyla değişen dünya düzeninin
yarattığı ikircikliğe ayna tutan Paris kenti
oluşturur. Özellikle Hausmann’ın projesi7
ile birlikte yaratılan sembolik doku ve yok
edilen tarihi çeper arasında ortaya çıkan gerilim Sürrealist düşlemi farkında olmaksızın

5 Leziz Ceset Oyunu (Cadavre Exquis) adı
verilen bu etkinlik bir araya gelen grubun
bir kelime yazarak ya da bir resim çizerek
katladığı kâğıdı bir diğerinin görmesine izin
vermeyecek şekilde dolaşıma sokmasıyla
oluşur.
6 “… Andre Breton’un Gerçeküstücü
sanatçılar için önerdiği ifade biçimi
-’ruhsal otomatizm’- psikanalitik tedavide
kullanılan serbest çağrışım yönteminin
etkisini taşır.” (Antmen 2009, 135).
7 19. yüzyılın başında Modernleşme
hareketleri kapsamında Paris kent planında
ismini dönemin Paris valisi Georges-Eugéne
Haussmann’dan alarak “Hausmann
Planı” olarak da adlandırılan kentsel
altyapıyı iyileştirme ve kenti güzelleştirme
çalışmaları.
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besler ve Paris’i Sürrealistler için cezbedici
muğlaklıklarını içinde barındıran bir deney
alanına dönüştürür. Kentin içinde var olan
belirsizlikler, muğlaklıklar ve rastlantıları
keşfetme arzusu Sürrealistlerin hem bireysel bilinçaltlarını hem de kentin bilinçaltını
keşfe çıktıkları yürüyüşler düzenlemelerine
neden olur. Bu gezintilerin uğrak noktalarından biri olarak gizemli dünyaların
fragmanlarına ev sahipliği eden pasajlar,
Sürrealistler tarafından kullanılan rüyalar
ve hayal gücünün arzuları harekete geçirici
gücü aracılığıyla gündelik hayatın olağanlığı içindeki olağan dışılığın ortaya çıkarılmasına olanak sağlayan mekânlara dönüştürülürler. Walter Benjamin’e (2016, 56) göre
Breton’un Nadja’sının ya da Aragon’un
Pasajlar’ının en büyük keşfi “gözden düşmüş şeylerin” “devrimci potansiyelleri”nin
ilk kez fark ediliyor olmasıdır. Pasajlar da
tüketimin ilk merkezi olarak barındırdıkları
tarihsel katmanlara karşın yok olmaya yüz
tutan hâllerinin yarattığı tekinsiz nostalji
ve kentin farklı yüzlerini oluşturan sokaklara açılan formlarının izleyiciye sunduğu
birbirinden farklı alternatif gerçeklikleri
ile Sürrealist düşlemi beslemeyi ve zenginleştirmeyi sürdürürler. Benjamin’in rüya
ile mevcut durumun idrakinin kesiştiği yer
olarak tanımladığı pasajlar (akt. Cunningham,
2010), birden çok gerçekliğe ev sahipliği ederek muğlaklaştırdıkları gerçeklik
algısı ve geçmiş, gelecek ve şu an arasında
kurdukları farklı boyutlara aynı anda ev
sahipliği eden bir zaman tüneli olma hâlleri
ile Sürrealistlerin rüya ile gerçekliği tek bir
düzlemde eritmeye çalışan düşünceleri için
besleyici bir kaynak oluştururlar.

Edebiyatın ardından resmin de konusu
hâline gelen kent, sahip olduğu fragmanlarla Giorgio de Chirico ve Conroy
Maddox’un çalışmalarında yeniden hayat
bulur. Chirico’nun metafizik resimlerinde
durağan ve ıssız meydanları, solgun ışıkları
ve gölgeleriyle adeta terk edilmişlik hissi
yaratan tekinsiz kent; kemerler, trenler,
saatler, binalar, kuleler, bacalar ve antik
heykeller gibi kimi zaman gerçek bağlamlarından koparılarak umulmadık boyutlarda ve konumlarda resmedilen ögelerin
bir araya getirilmesi ile betimlenir (Şekil 1).
Tekinsiz nesneler ve zamanın muğlaklaştığı birbirine karşıt dönemlere ithaf edilebilecek ögelerden oluşan fragmanlara sahip
bu kenti Aragon (akt. Pinder, 2006, 175) –eğer
dizilebilseydi- yan yana dizen kişinin bir
şehir planı oluşturabileceğini iddia ederek
açıklar. Öte yandan Maddox’un resimlerinde kent, sıradan yürüyüş yolları, pasajları
ve mekânlarında, alışılmadık olayların gerçekleştiği bir sahne görevi üstlenerek; perspektif kurgusu ve geometrisi ile sıradan bir
kent dokusunun gerçekliğini yansıtan resimler, içlerine gizlenmiş olağan dışı olaylar, fragmanlar ve nesnelerle izleyicisinin
gerçeklik algısını sarsarak Sürrealist algıyı
pekiştirir (Şekil 2). Levy (2005), bu durumu
Maddox’un izleyiciyi ilk bakışta sıradan
olduğunu zannettiği bir sahnenin içindeki bilinemez olanla yüzleştirmesi olarak
açıklar. Hem Chirico hem Maddox’un
resimlerini mevcut kentin iki uçluluğunu
anımsatırken, mevcut gerçekliği Sürreal bir
dille yeniden yorumlayan çalışmalar olarak
nitelendirmek mümkündür.

Şekil: 1
Giorgio de Chirico, Gare Montparnasse (Url-1).
Şekil: 2
Conroy Maddox, The Lesson (Url-2).
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Kente dair bu tür manipülatif çalışmaların
ardından Sürrealist grup 1933 yılının Mart
ayında “Bir Kentin Aklın Almayacağı
Biçimde Süslenmesi Olasılıkları” başlığıyla
bir anket çalışması düzenler. 31 Paris anıtına “korunmalı mı, yeri mi değiştirilmeli,
düzeltilmeli mi, dönüştürülmeli mi, ortadan
mı kaldırılmalı” gibi soruların yöneltildiği
ve yanıtların aklın devre dışı bırakılarak
verilmesini talep eden bu çalışma Andre
Breton, Paul Eluard, Arthur Harfaux, Mauirce Henry, Benjamin Péret, Tristan Tzara
ve George Wenstein’den oluşan yedi kişilik
Sürrealist bir ekibin katılımıyla gerçekleştirilir. Sıra dışı birkaç yanıta örnek olarak
Zafer Takı’nın yan yatırılarak kamusal bir
tuvalet hâline getirilmesi, Adalet Sarayı’nın
yıkılarak yerine bir yüzme havuzu yerleştirilmesi ya da Saint-Jacques Kulesi’nin
kauçuktan bir muadiliyle değiştirilmesi gösterilebilir. Raymond Spiteri (2005, 193), bu
anketin görünen oyunbaz yönünün ötesinde
kentsel dokudaki kimi anıtların sembolik
işlevlerinin irdelenmesi yoluyla Paris’in politik topografyasına müdahale ettiğini iddia
eder. Sürrealist grup bu yolla tarihsellik ve
ortaklık algısını inşa etmek amacıyla Paris
meydanlarına inşa edilen anıtsal yapıları
eleştirir ve bu anıtları gerçeküstücü nesnelere dönüştürerek inşa etmeye çalışılan
anlamlarını yerle bir etmeye çalışır. Zira
anket katılımcılarından Paul Eluard (2014,
454), anket sonuçlarına dair yayınlanan makalede “… (anıtları) gerçek hayata, gündelik
hayata dâhil etmek için en ufak bir çaba
harcanmadı… heykeller kaideler üzerine
dikildi, böylece de bu heykellerin insanlarla etkileşim olanağı ortadan kaldırılmış
oldu.” ifadeleri ile söz konusu eleştiriyi ve
alışılmış imgelerin yıkımı yoluyla kentteki
Sürrealist ruhun açığa çıkarılmasına dair
Sürrealist düşünceyi de destekler.
Gaston Bachelard (2017, 28) bir mekânın yalnızca geometrik ölçüleriyle değil
hayal gücü tarafından da kavranan yönleri
olduğuna dikkat çekerek, hayal gücü ile tanımlanan bu mekândan “yaşanmış mekân”
olarak söz eder. Sürrealistlerin kent içinde
asıl ilgisini çeken de fiziksel olarak kavrananın ötesindeki görünmeyen katmanları
içinde barındıran, “yaşanmış mekân”ların
sahip olduğu potansiyellerdir. Bu nedenle
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kent; gerçekliğin ve hayalin iki ucunu da
içinde barındıran, yaşanan ve algılananın
boyutlarıyla düş gücünü tetikleyen, sonsuz
fragmanlara sahip hâliyle daima dinamik
ve harekete geçirici bir çalışma alanı
olmuştur. Sürrealistler kentin sahip olduğu
fiziksel olarak kavrananın ötesindeki görünmeyen katmanlara dair arayışlarını eve
dair çalışmalarında da sürdürür.
20. yüzyılın en tartışmalı konularından biri
olan eve dair gerçekleştirilen Sürrealist
idealleri etkileyen bir üst başlık olarak
“ev” kavramını üç ana etken üzerinden
incelemek hem eve dair ideallerin hem
de sonrasında gerçekleşecek olan sergi
ve gösteri mekânları düzenlemelerinin
sosyal ve politik çerçevesinin anlaşılması
açısından kolaylaştırıcı bir etkiye sahiptir.
Bir üst kavram olarak “ev”i Sürrealist düzlemde kozmik bir evrene ulaşma hedefiyle
“ezoterik gelenek”, tekinsizlik kuramının
etkileriyle “Freudyen yaklaşım” ve göç
ertesinde yaşanan aidiyetsizlik, yersizlik
ve yurtsuzluk düşünceleri çerçevesinde
“sosyo-politik dönüşümler” üzerinden incelemek mümkündür. Ezoterik ve hermetik
geleneklerle bağdaşan, arzuların serbest
bırakılması yoluyla cennete benzer bir
dünyanın yeryüzünde yaratılması arzusuyla yola çıkan Sürrealistler aklın dayattığı
ayrımları bilinçaltı yardımıyla parçalayıp
insanı yeniden doğa ve evrenle bütünleştiği
özüne, “ev”ine eriştirmeyi amaçlarlar (Ojalvo, 2011; Vesely, 2014). Rasyonel yöntemlerle
kavranamayacağına inandıkları bu evrene
ulaşmanın araçları olarak rüyalar, mitler
ve simya ile de ilgilenmeyi sürdürürler.
Bu noktada başlangıçta var olup zamanla
kaybedilen armoniyi yeniden kurma arzusu
bir diğer yönüyle Freud tarafından bilinen
ancak zamanla yabancılaşılan ile yeniden
karşılaşmanın yarattığı duygu olarak tanımlanan tekinsiz olanla da örtüşür. Tekinsizliğin (unheimlich) kelime kökeni itibariyle
de tanıdık, doğal ve eve ait olanın karşıtı
olması; güvenli ve güvenli olmayan, iç ve
dış, tanıdık ve yabancı olma gibi muğlak
sınır çizgilerinin tartışmaya açılmasına
imkân tanır. Freud (akt. Hal Foster, 2011, 33)
yuvanın zıt anlamına sahip tekinsizi, herkesin bir zamanlar orada bulunduğu ancak
geri dönüşünün imkânsızlaşması nedeniyle
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Şekil: 3
Roberto Matta Echaurren (Mathématique
sensible-Architecture du temps) (Url-3).

8 Korealizm (Correalism) terimi Kiesler
(1939, 61) tarafından” insan ve onun doğal
ve teknolojik çevresi arasında süregelen
etkileşimin dinamikleri” olarak tanımlanır.

yabancılaşıp hasreti çekilen bir yuvaya
dönüşen “anne bedeni” ve “üreme organı”
ile özdeşleştirken, Sürrealistlerin eve dair
yaklaşımlarında bu benzeşimin yarattığı
tekinsiz fantezilerin ve Modernizm’in
bastırdığı arzuların geri dönüşünün izlerini
takip etmek mümkündür. Bir diğer yandan
Sürrealistlerin ev kavramına yaklaşımı
dönemin sosyo-politik kırılmalarından da
etkilenerek dönüşüm geçirir. 1927 yılında
Komünist Parti ile yakınlaşan Sürrealistler,
1930’ların Fransa’sında Vichy hükümeti tarafından milliyetçi bir propoganda aracına
dönüştürülmeye çalışılan “ev” simgesine
tepki göstermeye başlarlar (Demos 2014, 332).
Ancak 1940 yılında Avrupa’daki Sürrealistlerin büyük çoğunluğunun bulunduğu
Paris’in Almanya tarafından işgali Sürrealistleri Amerika’ya göç etmek zorunda
bırakarak yaşanan bu zorunlu yerinden
edilmenin ev kavramına yeni bir katman
eklenmesine ve aidiyet hissinin yeniden sorgulanmasına neden olur. Demos
tarafından bu sorgulamanın Sürrealistleri
“yaşanılası bir dünyaya” yeniden dönüş
için mitlere sarılmaya yönlendirdiği reddedilmese de yukarıda bahsedildiği üzere
Sürrealistlerin mitlerle olan ilişkisinin ezoterizm ve hermetizm gibi mitlerle bağlantılı geleneklere ve bütüncül bir dünya, ev ve
evren arzusuna dair düşüncelere dayandığı
da unutulmamalıdır.
Sürrealistlerce ev üzerinde gerçekleştirilen
çalışmalar teknik anlamda inşa edilme
fırsatı bulamamış olsalar da, anlamı ve
kapsamı yeniden ele alınarak irdelenen ev
kavramı Tristan Tzara, Roberto Matta Echaurren, Frederick Kiesler tarafından üretilen mekânsal tasvirler, kolajlar, çizimler ve
maketler aracılığıyla eve dair yeni mekânsal yaklaşımların türetilmesine imkân sağlamıştır. 1933 yılında Minotaure dergisinde
Tristan Tzara tarafından “Beğenide Belirli
Bir Otomatizme Doğru” başlığıyla yayınlanan metin, Modern Mimari’yi eleştirerek
geleceğin mimarisinden rahim-içi mimarisi olarak söz eder. Vajina, çadır, mağara
oyuğu gibi rahimvari yapılara gönderme
yapan Tzara’nın, Modern Mimari’nin iğdiş
edilmiş hâlinden kaçış yolu olarak doğum
öncesi arzulara dönülmesi gerektiğini
savunan ifadelerinde Freud’un iğdiş edilme

ile tekinsizlik arasında kurduğu ilişkinin
izleri görülür. Zira Freud iğdiş edilmenin
çaresi olarak rahimde var olma fantezisinden söz ederken öncesinde aşina olunup
daha sonra bastırılan “ev”i anne rahmi
ve bedeni ile ilişkilendirir (Foster 2011, 86).
Modern Mimari’ye karşı çıkış yolunda bireyin uzaklaştığı özüne, yuvaya yönelişinin
rahim ile ilişkilendirilmesi geliştirilmekte
olan ev’e dair mekânsal arayışlar için bir
dayanak noktası oluşturarak daha sonra
gerçekleştirilecek denemelerin bağlamı
hakkında da ipucu verir. 1938 yılında ise
Roberto Matta Echaurren meskeni konu
alan “Duyusal Matematik-Zaman Mimarlığı” başlıklı metninde “ussal matematik”
olarak tanımlananın karşısına “duyusal matematik”i, “mekân mimarlığı” kavramının
karşısına ise “zaman mimarlığı” kavramını
yerleştirir (Vidler 2014, 115). Tzara’ya benzer
şekilde Matta da yaratılacak yeni mekânın
“anne” ve “anne bedeni” ile ilişkili, bedenin hareketlerini referans alan, alışılmış dik
açıların aksine vücudun şekline uyumlu,
hareketli ve akışkan yüzeylere sahip, insanı
özgürleştirecek bir mekân olması gerektiğini savunur. Tamamlanmış olanın katı
sınırlarını reddeden ve yapının ancak kullanıcısının bedeni ve hareketleri ile bütünleşip etkileşime geçerek tanımlanabileceğini
iddia eden bu yaklaşım Sürrealistlerin
manifestolarında bahsettiği kavramlarla da
örtüşür. Matta’nın rasyonel mimarlığa ait
yapı iskeleti üzerine yerleştirdiği korkuluksuz merdivenlere sahip apartman dairesi
tasvirlerinde farklı plan görünümlerine, esnek ve şişme koltuklara sahip bir mekânın
şekillenmeye başladığı görülür (Şekil 3).
Frederick Kiesler her ne kadar kendini
Korealist8 olarak tanımlasa da Sürrealistler
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ile kurduğu ilişkiler ve çalışmalarında takip
edilecek izler nedeniyle Sürrealist örneklemin içinde yer alır. Kiesler 1934 yılında
yayınlanan toplumsal, tektonik ve strüktürel olarak üç ana başlıkta tanımladığı
“Mekân Evi” adını verdiği çalışmasından
söz ettiği metninde mahremiyet kurguları
çerçevesindeki yaşam alanlarının azami
esnekliğe sahip mekânlardan oluştuğu ve
birleşim zorluğunun aynı malzemeden
oluşturulacak bir kabukla çözüldüğü bir
sistemden söz eder (Kiesler 2014, 488-492).
Kesin bir form, işlev ya da tamamlanmış
bir hacim sunmayı reddeden bu tasarım
kullanıcısı ile girdiği ilişki ile evrilerek
anlam kazanır. Konsept çalışmaları 1920’li
yıllara dayanan Kiesler’in bir diğer çalışması olan “Sonsuz Ev” ise döngü, süreklilik, bütün olma hâli gibi kavramlarıyla
Tzara ve Matta’nın kuramsal yaklaşımları
ile kendi tasarımı olan “Mekân Evi”ne
konu olan toplumsal, tektonik ve strüktürel
fikirler arasında bir ara kesit olma özelliği
taşır. Kiesler’in (2014, 497) “insanın insan
olarak sığınacağı son yer” olarak tanımladığı “Sonsuz Ev” projesi mağaravariliği,
dişilliği, akışkanlığı ve döngüselliğiyle ana
rahmi, tekinsizlik, ortak bir kozmos gibi
sürrealist çağrışımlara gönderme yaparak
biçim ve işlev ilişkisini zaman ve yaşam
biçimleri etkisiyle dönüştürüp muğlaklaştı-

ran tavrıyla standartlaştırılmış formlara ve
sınırlara meydan okur (Şekil 4).
Gerçekleştirilmiş Mekân
Sürrealistlerin gerçekleşmiş mekân başlığı
altında incelenecek sergi ve gösteri mekânı
tasarımları kent ve ev üzerine kurgulanan hayallere kıyasla daha büyük ölçüde
uygulanma fırsatı bulmuş olsalar da benzer
kavramlar ve sosyo-politik dinamiklerden
etkilenerek kente ve eve dair tartışmaların
izlerini de bünyelerinde bulundurmayı sürdürürler. Sergi mekânında, eser, izleyici ve
sanatçıyı birbiri içinde eriterek bütüncül ve
dinamik bir performans alanı tasarlamaya
çalışan Sürrealistler, Kiesler’in (1996, 511)
ifadesiyle nesneyi “nefesini onu kuşatan
çevresine verirken, çevrenin gerçekliğini
de içine çeken” bir konuma yerleştirerek
eseri çevresiyle tanımlanan, sergiyi yaşanan ve yaşandıkça tamamlanan bir mekâna
dönüştürürler.
İki dünya savaşı arasında Sürrealistlerin
gerçekleştirdiği öncü yaklaşımların inceleneceği sergi çalışmalarından ilki olarak
1938 yılında Paris’te gerçekleştirilen
“Uluslararası Sürrealizm Sergisi”nin giriş
avlusunda, Salvador Dali tarafından hazırlanan “Yağmurlu Taksi” enstalasyonunun
ardından koridor boyunca uzanan “Paris’in
En Güzel Sokakları” adı verilen çalışma;
Şekil: 4
Frederick Kiesler, Sonsuz Ev (Url-4).
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olağan bir nesnenin içindeki olağan dışını
ortaya çıkarmaya çalışan Sürrealist isimler
tarafından tasarlanmış 16 adet vitrin mankeninin yerleştirilmesiyle oluşturulur (Şekil
5). 1930’lu yılların sonlarında hem yaşanan
politik ayrılıklardan hem de ekonomik
problemler yüzünden sanatlarını destekleyen burjuvayla yakınlaşmak zorunda kalan
Sürrealistlerin, sokakları terk ederek baştan
beri eleştirmekte oldukları yüksek sanatın
sergilendiği galeri mekânlarına sığınmaları
geçiş hattını tanımlayan bu sokak çalışmasının sosyo-politik düzlemde tartışılmasına
olanak sağlarken Sürrealistlerin bu yolla
galeri ile sokak arasındaki, iç ve dış, özel
ve kamusal, öznel ve sosyal olan arasındaki ayrımı bozguna uğrattığı da iddia
edilebilir (Foster vd., 2004; Suleiman 1994, 150).
Geçiş / giriş / karşılama mekânında gerçekleştirilen bu iki enstalasyonun mekânları
üzerinden düşündüğümüzde, girişteki avluda yer alan “Yağmurlu Taksi” iç ve dışın,
ana mekâna bağlanan bir koridor üzerinde
yer alan “Paris’in En Güzel Sokakları” ise
sokak ve salonun ikircikliğini gözler önüne
serer.
Şekil: 5
Sürrealist Sokak (Url-5).
Şekil: 6
Ana Salon (Url-6).

Sürrealizm’in sokağı salonun bir parçası
kılarak sınırları muğlaklaştıran bu tutumunun izlerini başka bir yöntemle Marcel
Duchamp tarafından tasarlanan ana salon

içerisinde de takip etmek mümkündür.
Koridorun ardından ulaşılan mağaravari bir
kurguya sahip, tavanı kömür çuvallarıyla
zemini kuru yapraklarla kaplanmış ana
salon ise, içeriye giren izleyiciyi erotik
arzuları çağrıştıran bir yatak, hoparlörden
gelen karmaşık sesler, ocakta pişmekte
olan kahvenin kokusu ve Hélène Vanel tarafından gerçekleştiren performatif gösteri
ile tüm duyularını harekete geçirecek şekilde karşılar (Şekil 6). Merzbau benzeri üç
boyutlu bir kolajın yaratılmasına yardımcı
olan bu atmosfer (Schneede, 2014) somut
nesnelerin ötesinde ses, koku gibi duyuları
da içerisine katarak yarattığı bu etkileşimli
ve çok boyutlu fragmanlara sahip kompozisyonla kolajın tanımı ve bağlamını da
sorgulamaya açar.
1942 yılında New York’ta, Amerika’ya
göç etmek zorunda kalan sanatçıların
vatandaşlık belgelerine gönderme yaparak
“Sürrealizm’in İlk Belgeleri” (First Paper of
Surrealism) başlığıyla gerçekleştirilen sergiye
ise Duchamp’ın bir buçuk kilometre uzunluğundaki beyaz bir iple tüm mekânı bir ağ
gibi çepeçevre sardığı enstalasyon çalışması damga vurur (Şekil 7). Enstalasyonda
kullanılan ip, tıpkı etkinliğin isminde de
sözü edilen başka bir ülkeye yerleşmenin
zorlukları gibi seyircinin mekâna erişimin-
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de bir blokaj etkisi yaratarak mekânı bir
labirente, Sürrealist sanatçıları bu labirentin içinde çıkış yolunu arayan Ariadne9’lere
dönüştürür (Foster vd., 2004). Bilinemez ve
öngörülemezliği ile aidiyet ve tekinsizlik
duygusunu tetikleyen bu labirent, sergileme alanı ve sergi mekânı arasındaki sınırı
muğlaklaştırarak boşluğu formsuzlaştırılmış bir hacme dönüştürürken seyirciyi
de müdahale ve mücadeleyi gerektiren
etkileşimli ve performatif bir deneyimin
içine sürükler. Bu mekânın içinde izleyici,
ancak ipleri aralayarak yarattığı rastlantısal
yollarla eseri deneyimleyebilirken esermekân bütünlüğünü de deneyimlemiş olur.
Aynı yıl New York’ta Peggy Guggenheim’da gerçekleşen bir diğer sergi olan “Bu
Yüzyılın Sanatı”nın ise mekân düzenlemeleri Kiesler tarafından gerçekleştirilir.
Sergi mekânı kalıcı sergiler için özel
koleksiyonları içeren Sürrealist, Soyut
ve Kinetik Galeri ve geçici sergiler için
ise Günışığı Galeri olmak üzere dört ana
mekândan oluşur. Eğrisel duvarlarla çevrili
Soyut Galeri’de çerçevelenmiş resimler
birbirine paralel şekilde tavandan sarkıtılarak mekân, izleyici ve sergileme alanı
sınırı muğlaklaştırılırken (Şekil 8), Kinetik
Galeri’deki hareketli bant üzerinde sergilenen resimler izleyicinin eser ile dinamik
bir etkileşime geçmesine katkı sağlar.
Sürrealist Galeri bölümü sakız ağacından
yapılmış kavisli duvarları ve aynı zamanda heykel standı görevi gören biyomorfik
sandalyeleriyle hem Kiesler’in daha önceki
çalışmalarına hem de Sürrealistler’in anne
rahmini çağrıştıran, mağaravari, tekinsiz
yaklaşımlarına da atıfta bulunur. Soyut
Galeri’deki boşluğu sergileme alanı olarak
kullanan tutum, Sürrealist Galeri’deki sergi
standı ve oturma elemanı olarak işlevlendirilen mobilyalar ve Kinetik Galeri’deki
etkileşimi güçlendiren hareketli bantlar bir
arada düşünüldüğünde sergideki ana yaklaşımın, sanatçı, eser ve izleyici arasındaki
dolaylı anlatıcıları / ögeleri yok sayarak,
fiziksel ve bilinçdışı algıları özgür bırakan
bütüncül bir evren yaratmak olduğu iddia
edilebilir.
İncelenecek son sergi olan 1947 yılında
gerçekleştirilen “Uluslararası Sürrealizm
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Sergisi”nden Sürrealistlerin savaş sonrası
mitlere dönüşünün en görünür olduğu sergi
olarak söz etmek mümkündür. Zira “Yeni
Bir Mite Doğru” başlığıyla yola çıkan bu
sergi, bir anlatı güzergâhı olarak planlanan düzeni ile sergi içerisindeki dolaşımı
seyirci için bir kabul ayinine dönüştürür
(Kraus 2014, 383). Sergi mekânının yolu
üzerine yerleştirilen bir teşhir vitriniyle
başlatılan bu güzergâh, izleyiciyi adım
adım gerçek mekândan (sokak), mitlere (sergi
salonuna) doğru bir yolculuğa çıkartır. Hu-

Şekil: 7
1942 Sürrealizmin İlk Belgeleri, Marcel
Duchamp enstalasyonu (Url-7).

Şekil: 8
1942 Bu Yüzyılın Sanatı, New York, Soyut
Galeri (Url-8).
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Şekil: 9
Mekân Sahnesi (Space Stage) (Url-9).

9 Yunan Mitolojisinde Pasiphae ve Mitos’un
kızı olan Ariadne, bir iplik yardımıyla,
aşık olduğu Theseus’un Minos tarafından
labirentte saklanan Minotaur’u yenerek
labirentten çıkmasına yardımcı olur”
(Grimal 1990, 59).
10 “Stereofoni: Kaydedilen veya radyo ile
yayımlanan sesleri, ses kaynaklarının
mekândaki dağılımına uygun olarak iletme
tekniği, stereo” (TDK).

rafeler Salonu bölümü oval şekli ve koyu
renk kumaşlarla kaplı duvarları, loş ışıklı
görünümüyle bir mağarayı çağrıştırırken,
yeniden doğumu ve arınmayı sembolize
eden Yağmur Salonu’nun ortasında yer
alan bilardo masası orada bulunması öngörülemeyen bir objenin rastlantısal güzelliğine çağrışım yaptırılarak anlatıya yeni bir
kavram daha eklenmesine neden olur. Etkileşimin dokunma duyusuyla pekiştirilmeye
çalışıldığı sergi kataloğu üzerinde yer alan
ve “lütfen dokunun” yazan plastik kadın
göğsü, geleneksel galerinin dokunmayı
yasaklayan tutumuna karşı bir yanıt niteliği
taşır (Lehmann, 2014). Sürrealist sergilerin,
izleyici ve eser arasındaki sınırı muğlaklaştıran yaklaşımının bir çeşidi olarak bu kez
izleyici ve eser arasındaki ilişki dokunma
duygusuyla pekiştirilmeye çalışılır ve izleyici dokunarak eserin, mekânın ve sürecin
bir parçası olmaya davet edilir.
Sürrealistlerin bir diğer mekânsal üretimleri olan performans ve gösteri mekânları,
Antonin Artaud ve Frederick Kiesler’in çalışmalarını kapsar. Artaud, metin etrafında
kurgulanan gösterinin gerçeği anlatmaktaki
yetersizliğinin gösteriyi olağanlaştırdığını
iddia ederek, tiyatronun kelimeleri aşan ve
ancak jestler, mimikler ve göstergelerden
oluşacak yeni bir dilin inşası ile özgürleşebileceğini savunur. İki bildirge hâlinde
yayınladığı “Vahşet Tiyatrosu” başlıklı
metinlerinde asıl vahşetin, insanın arzu ve
tutkularla dolu kendi içindeki gerçek benliğiyle yüzleşmesiyle ortaya çıkacağını savunarak bu yeni anlatının seyirciyi ağ gibi
saracak, dönebilen sandalyeler yardımıyla
gösterinin anbean takip edilebileceği, ışık
ve seslerin evrendeki tüm gerçekliği hissettirebileceği teknik desteklerle donatılmış
bir etkinlik mekânına ihtiyaç duyduğundan
söz eder (Artaud, 1993). Esas gerçekliğin mitlerde, ritüellerde, bilinçdışında var olduğuna inanan Artaud, bu yolla olağan akışın
içindeki olağan dışını ortaya çıkaracak,
seyirciyi hem şaşırtarak hem de oyunun
bir parçası kılarak kurguladığı bu yaklaşımla tiyatroyu bir tür deneyime, mekânı
da bir tür deneyim alanına dönüştürecektir.
Artaud alternatif bir mekân olarak konser,
karnaval gibi performatif etkinliklere ev
sahipliği eden bir mekânı seçtiği 1935 yı-

lında Paris Théâtre des Folies-Wagram’da
sahnelenen Les Cenci (Cenci Ailesi) oyununu;
kullandığı kısmen gerçekçi kısmen soyut
sahne dekorları, figüranlaştırılmış mankenleri, ses ve mekânın bütünleştirilmeye çalışıldığı stereofonik10 denemesi ile Vahşet
Tiyatrosu’na bir hazırlık olarak nitelendirir
(Blin vd., 1972; akt. Connick, 2011). Artaud’nun
gerçeklik merkezli ve izleyiciyi oyunun
hem fiziksel hem de ruhsal bir parçası
olmaya davet eden yaklaşımı, mekân tasarımında rastlantıya imkân veren, izleyici-oyuncu-mekân etkileşimini merkeze alarak
mekânı hareket hâlinde tamamlanmamış
bir alana çeviren bir kurgunun ön plana
çıkmasına neden olur.
Artaud’un tiyatro tanımına getirdiği
yeniliklerle mekânın anlamını ve gerekliliklerini genişletmesinin tersi olarak tarif
edilebilecek bir yöntemle Kiesler’in mekâna sağladığı imkânlarla tiyatronun içeriksel
sınırlarının gelişmesine katkı sağladığını
iddia etmek mümkündür. Kiesler’in tiyatroya dair radikal değişiklikler sunan ilk
çalışması olarak 1923 tarihli R.U.R isimli
oyunda sahne arkasından projekte edilen
görüntüyü tiyatro düzlemine ölçeğini
küçülterek yansıtan Tanagra Apparatus
isimli teknolojik bir aracı sahneye entegre
etmesinden söz edilebilir (Graham, J. D. 2013,
126). 1924 tarihli İmparator Jones isimli
oyunda ilk kez sahnenin oditoryuma dönük
yan bölümü ve tavanı hareketlendirilip
sarkıtılan kumaş ve panolar yardımı ile
kinetik bir görüntü yaratılmaya başlanırken
(Tschumi 2014, 149), Kiesler’in tiyatro sahnesini statik bir tasarım olmaktan çıkaran en
önemli çalışması olan Mekân Sahnesi de
aynı yıl bire bir ölçekte inşa edilme fırsatı
bulur (Şekil 9). Sahnenin mekânın ortasına
yerleştirilmesiyle izleyicinin gösteriyi
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dört bir yandan algılayabilir hâle geldiği,
içindeki rampa, asansör ve merdivenlerle
oyuncuların farklı platformlara ulaşmasına
izin veren bu tasarım, tiyatroya yeni uzamsal imkânlar sunarak mekân, oyuncu ve
izleyici etkileşimini farklı bir boyuta taşır.
Kiesler, 1926 yılında Uluslararası Tiyatro
Sergisi kapsamında New York’ta gerçekleştirdiği “Evrensel-Sahnesiz Sonsuz
Tiyatro” tasarımının yıllar içinde, birbiri
içine geçmiş dairesel ve hareketli planlardan oluşan çeşitli versiyonlarını üretse de
tiyatro tasarımı ancak 1960-1962 yılında
Ford Vakfı’ndan gelen davet üzerine maket
olarak inşa edilme fırsatı bulur (Şekil 10).
Sonsuz Ev’in rahimvari yapısına benzer
şekilde, eğimli yüzeylerden oluşan ve bir
kabukla sarmalanan, esnek ve işlevsel
mekânlara sahip “Evrensel Tiyatro” maketi
de dâhil olmak üzere Kiesler’in tüm çalışmaları mekânın hareketli, dinamik, olağan
dışı alanlara dönüştürülebilecek şekilde
yeniden kurgulanmasına olanak tanır.
Sonuç
Sürrealistlerin söylemleri ile mekânları
arasındaki örtük ilişkiyi inceleyen bu çalışma, söylemler üzerinden çıkartılabilecek
kavramların somut mekâna dönüşürken
kazandıkları imkânlara ışık tutmayı amaçlamıştır. Mimarlığın güce sahip olan insani
ya da ilahi otoritenin yaklaşımları hakkında
izler taşıdığını ifade eden Bataille’ın (1995,
35) da söz ettiği gibi her mekân örtük ya da
görünür şekilde üreticisinin ideolojisinin
en büyük taşıyıcıdır. Söylem bu noktada
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ideolojiden izler taşıyan kavramların sahip
olduğu gücün katılaşarak mekânı biçimlendirmesi yoluyla saklı tuttuğu potansiyeli
açığa çıkartır. Gerçekleştirilme olasılığına
sahip söylem içinde bahsi geçen kavramlar
tasarlanan ya da hayal edilen mekânların
biçimlenişine, mekân içinde gerçekleşecek
eylemlerin içeriğine ve mekân, kullanıcı,
eser ilişkisinin organizasyonuna etki ederek görünürlük kazanır.
Mekânın, içerisinde gerçekleşecek eylem
çerçevesinde kurgulanması kavramların yalnızca mekânın değil, eylemin de
yeniden ele alınmasında bir bileşen olarak
kullanılmasına yardımcı olur. Avangard
bir sanat olan Sürrealizmde bilinçaltının
özgür bırakılması yoluyla sanat ve hayatı
birleştirme arzusu hem eylemi hem de dönüşen eylemle birlikte yeniden tanımlanan
gereksinimlerin ihtiyaç duyduğu mekânın
yeniden ele alınmasını da gerekli kılar.
Söylem içinde durgun bir potansiyele sahip
olan kavram, eylemle bütünleşerek mekânı
dönüştürdüğünde ise olasılık gerçekleşir
diğer bir deyişle imkân mümkünleşir.
Öte yandan kavram bir imkân taşıyıcısı,
imkân da bir potansiyeller kümesi olarak
düşünüldüğünde; kavramın farklı ele alınışları mekân üzerinde farklı potansiyellerin gerçeklenmesini de mümkün kılar ya da
çeşitlendirir. Kavramların farklı kelimeler
kullanılarak farklı yollarla ifade edilebilir
hâli (Teyssot 1998, 301) bu çalışma kapsamında bahsi geçen ve izleri sürülen “rastlantısallık, etkileşim, olağan dışılık, tekinsizlik,
formsuzluk, tamamlanmamışlık, muğlaklık
ve fragmantasyon” gibi kavramların değişen koşullarla birlikte çoğaltılıp türetilebilecek anlamlarının her dönem eylem ve
mekân hakkında geliştirilecek fikirlerde
temel bir bileşen olarak kullanılmasına olanak tanır. Bu durum kavramların dönemsel
okumalar ya da farklı disiplinler aracılığıyla yeniden ele alınarak türetilebilmesine böylece imkân mekân arası ilişkinin
yeniden kurgulanabilmesi ve Sürrealizm’in
zamansız varlığının ve olanaklılığının
anlaşılmasına da katkı sağlar.
Çalışma kapsamında mekân üzerinden
gerçekleştirilen okumalarla, söylemde
durgun hâlde var olan kavramların mekân

Şekil: 10
Evrensel Tiyatro (Url-10).
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üzerindeki karşılıkları irdelenmeye,
kavramın mekâna dönüşme ya da mekânı
etkileme sürecinde nasıl bir bileşen olarak
takip edilebileceği örnekler üzerinden
açıklanmaya çalışılmıştır. Bu yolla, çalışmada kapsamında Sürrealist söylem içinde
vurgulanan her kavramın yeni bir mekâna
evrilirken sahip olduğu imkânların eylem,
kullanıcı ve dönemsel etkenler üzerinden
birçok farklı şekillenme ya da çeşitlenme
olanağına sahip oluşunun açığa çıkarılmasını hedeflenmiştir

•
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Öz
Hatırlamak; hayal etmek ve algılamak
üzerine kuruludur. Bir mekân ne kadar iyi
algılanır ve deneyimlenirse, hafızada o denli
yer edinecektir. Müzelerin akılda kalıcı ve
insanların tekrar ziyaret edeceği bir yer olma
hedefleri, kurguya bağlı olarak ortaya
konacak davranışların niteliği ve harcanan
zamanın kalitesiyle paralel olarak
gerçekleşecektir. Mekân ile kullanıcısı
arasındaki dinamik bir yapıya sahip ilişkinin;
toplumun eğitim, kültür, estetik vb. bilincini
geliştirmesi öngörülen müze mekânlarında
‘ideal’ olan ile birlikte olumlu davranış
biçimlerini de geliştirmesi beklenir. Bu
doğrultuda çalışma, bütününde literatür
taraması ve yerinde gözlem olmak üzere iki
temel yaklaşım üzerine kurgulanmıştır. Müze
mekânlarında gereksinimleri doğru
tanımlayabilmek için öncelikle, müze
mimarisinin tarihsel gelişim/değişimine ve
tasarım müzelerinin ortaya çıkış sürecine
paralel olarak oluşturulmuş işlev ve
programlarına değinilmiştir. İkinci adımda
araştırmanın amacına uygun bir yol
izlenebilmesi için tarama modeline bağlı
olarak örnek olay taraması gerçekleştirilmiş,
analiz ve değerlendirmeler ile yargısal
sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmacının aynı
zamanda hem iç mimar hem de mekânın
kullanıcısı olarak bulunduğu müzeyi kişisel
deneyimleri üzerinden yorumlamasının, bir
mimari yapıya dair yargıların
geliştirilmesinde önemli olduğu
düşünülmektedir. Ayrıca gelecek yıllarda
Türkiye’de kurulabilecek bir tasarım müzesi
için altlık oluşturabilecek çalışmaların henüz
literatürde yeteri kadar yer almaması teorik
ve pratik anlamda çalışmanın
kullanılabilirliğinin etkili ve özgün
niteliğinin net olduğunu açıkça ortaya
koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Müze mimarisi, tasarım
müzeleri, mekânsal kalite, Zürih Tasarım
Müzesi.
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Extended Abstract

To remember is based on imagining and perceiving. The better a space is perceived and experienced, the more it will be impinted on the
memories. The goals of museums to become a memorable space, that people may visit again, will be parallel with the qualification of
behavior and the quality of time spent. The relationship between space and its user, which has a dynamic structure; is expected to
develop positive behavior patterns with the ‘ideal’ one in museum spaces that should improve the society’s education, culture, aesthetics
and etc awareness.
Design museums are non-profit and open public organizations that bring together the products and archival materials of manufacturers
and designers from past to the present, carry and share this knowledge to the international platform, conduct researches to create a
national product design memory, offer all their activities to the development of the society just as other museums, focus on graphic,
fashion, architecture, industry and industrial product designs in its collections. Design museums can be a source of inspiration for their
visitors. With their collections, events, workshops and training programs or their own architecture, they are beneficial places not only
for designers but also for all segments of society.
While the number of design museums in the world is increasing each day, there is no specialized ‘design museum’ in Turkey, that has
focused on organizing many events on design culture in the 2000s. The most important step towards the idea of establishing a physical
design museum was taken when Istanbul was accepted as a ‘City of Design’ within the scope of UNESCO Creative Cities Network
(UCCN) in 2017. With this participation, the Design Strategy Common Mind Conference was held in February 2018 by the Istanbul
Metropolitan Municipality within the framework of Istanbul’s commitments. In the speeches of this conference, the studies for the
establishment of a ‘Design Center’ which includes a design library, youth center and design museum were mentioned. In the suggestions
brought to the current situation analysis of Istanbul, the creation of an architecture and design archive and the necessity of bringing
together of all written, visual and etc. design related works with a design museum to be established were emphasized.
This research -which covers the readings of the relationship between spatial configuration and quality in museums as a public/social
space through the Zurich Design Museum, and the current content and programs that can be applied during the establishment of a
physical design museum in line with the developments in Turkey- is a preliminary study in order to accurately define the needs of the
museum spaces, that are expected to improve the education, culture and aesthetic etc. awareness of the society. Therefore, in pratical
terms, academicians who carry out museum studies, design offices, curators, a city-environment-building-space professionals from all
disciplines who need to work together can benefit from this study in particular.
Zurich Design Museum is Switzerland’s leading museum in the field of design and visual communication arts, which is also actively involved
in research, education and training activities as part of the Zurich University of the Arts (Zurich Hochschule der Künste- ZHdK).
Since 2018, it has been carrying out its activities in two different venues, the main building and the warehouse.
The main building, which is named with the street where it is located -Ausstellungsstrasse- was completed by Adolf Steger and Karl
Egender in 1933, and entered into a 7-year renovation process in 2010. With the end of the renovation process in 2017, the museum,
which started to welcome its visitors again in March 2018, has permanent collections and temporary exhibition spaces that are intended
to host five to seven exhibitions every year. The warehouse called Schaudepot; is located at the former Toni yogurt factory in District 5,
that was the largest factory of Europe at the time and today named Toni-Areal, which was converted into an education, culture and life
complex by EM2N Architects. The four collections of the museum (decorative arts, design, graphics and poster) are permanently
displayed in this warehouse, with a total of more than 500,000 objects. In addition, there is an exhibition space where temporary
exhibitions can be held. The collection archives here can only be accessed by guided tours, at certain times of the day, by prior
reservation as the number of participants is limited. Besides; the museum, which is highly appreciated on the international platform,
aims to reach more viewers and visitors by keeping its audience wide with travelling exhibitions and digitalized eGuide/eMuseum
information packages.
Some findings of this research about the sample museum summarizes as follows can be an guide for future design museum studies.
Enriching the visitor’s experience about the space and the content of the exhibition is directly proportional to the ability to put a
diagram/map/route in his/her mind. A accurate perception process in this direction will ensure the decisions made at the intersections
show continuity and prevent the feeling of lack that may arise in terms of being present in all of the spaces in the building program.
Moreover; although toilets are as important as the exhibition, resting and eating&drinking spaces, they should be included in the
holistic design approach as a part of the building that is not usually designed. On the other hand; museums as a spaces that affect the
individual or collective behavior of the society and shape it after a point, the high level of social interaction in it is possible with
configurations that allow the space to be produced repeatedly. Thus with design, it will be ensured that the individual communicates with
the interior space and other individuals who are users of this space.
Keywords: Museum architecture, design museums, spatial quality, Zurich Design Museum.
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Giriş
Müze kelimesinin kökenleri Antik Yunan
dönemindeki ilham perilerine dayanır.
İngilizce’de ‘muse’ olarak adlandırılan bu
ilham perilerinin her biri ayrı bir yaratıcı uğraşı gözetir. Örneğin, Melpomene
müziğin, Erato lirik şiirin, Kalliope epik
şiirin, Kleio tarihin müzleridir ve müzlere
Zeus ile hafıza tanrıçası Mnemosyne can
verir. Antik Yunan’da müzlere adanmış
ve müzlerin tapınakları olarak görülen
yerlere ise museion adı verilir. Bu dönemlerde şiir, müzik ve felsefe kadar değerli
olmayan resim ve heykelin müzleri yoktur; çünkü sanat, zihinden çok, el becerisi
gerektiren bir uğraştır. Sanatın müzlerin
mekânına girişi ise ancak 18.yüzyılda
mümkün olacaktır (Artun 2006, 11-13).
20.yüzyılın başlarından itibaren yaşanan
teknolojik, politik ve ekonomik gelişmeler müze kavramının ve müzecilik anlayışının her bakımdan farklı bir döneme
girmesine sebep olmuştur. Başta işlev,
amaç ve program olmak üzere, toplum ile
ilişkilerde ve müze mimarlığında değişimler görülmüştür. Bu dönemde tartışılmaya başlanan; müze ve müze ziyaretçilerinin sayısındaki artış ile birlikte kültürel
birikimin korunması, koleksiyonların
toplumsal bilginin edinilmesine sağlayacağı katkı ve bu çerçevede ziyaretçisi ile
kuracağı ilişki konuları, günümüzde hala
tartışılmaya devam etmektedir. Yaşayan
müze kavramı da bu tartışmalar çerçevesinde geliştirilir ve müze yapısı, iç mekân
tasarımı ve sergileme teknikleri, yeni
müzecilik anlayışıyla fiziksel, sosyal ve
sembolik açıdan yeniden biçimlendirilir.
Ayrıca mimarların bir marka olabilmek
adına, teknoloji, malzeme ve biçimde
sınırları zorlayarak inşa ettikleri tüm
yapılar içerisinde müzeler, ulus ve tasarımcı için bir prestij unsuru olarak varlık
kazanır.
Kamusal mekânın bireyin gereksinimlerini karşılayabildiği ölçüde çekici
olabileceğini ortaya koymaya yönelik
hazırlanan bu çalışma, bir kamusal/sosyal
mekân olarak müzelerde mekânsal kurgu
ve kalite ilişkisinin Zürih Tasarım Müzesi
üzerinden okumalarını kapsamaktadır.
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Müze Mimarisi
Antik çağlarda değerli nesne koleksiyonları, dini amaçlara hizmet etmenin yanısıra
hükümdarın, şehrin ve devletin gücünü de
vurguladıkları için tapınak, mezar veya
hükümdarların konutları gibi kutsal sayılan
yerlerde tutulurdu. Ancak keşiflerle elde
edilen nesnelere karşı büyüyen ilgi ve
yoğun koleksiyon faaliyetleri, koleksiyonların saklanacağı ve teşhir edilebileceği,
tapınaklardan farklı bir mekân ihtiyacı
doğurur. Ortaya çıkan nadire koleksiyonları, Fransız şatolarında, İtalyan saraylarında
iç mekânın şekillenmesinde etkili olur
(Giebelhausen 2006a, 224).
18.yüzyılda kraliyet koleksiyonlarının daha
geniş kitlelere açılması, genellikle zenginliğin ve ihtişamın da sergilenmesi amacıyla
ilk olarak saraylarda gerçekleştirilir. 1750
yılında Fransız kraliyet koleksiyonundan
seçilen nesne ve sanat yapıtları Luxembourg Sarayı’nda sergilenir. Ancak en
önemli ‘saray müze’, monarşinin kaldırılmasının yıl dönümü olan 1793 yılında
halka açılmış, etkileyici koridor ve salonlarıyla Louvre Sarayı’dır. Bu dönemde saray
müzelerin edindiği politik değer, müze mimarisinin gelişiminden daha önceliklidir.
18.yüzyıl sonlarına doğru koleksiyonların
halka açılmasına yönelik eğilim devam
ederken, müzeler Avrupa’daki sanat akademileri için bir uygulama figürü olmaya
başlar. Örneğin, Fransız Sanat Akademisi tarafından düzenlenen yıllık Prix de
Rome yarışmalarında birçok kez, imgesel
bir müze veya resim galerisi tasarımının
geliştirilmesi istenir. Jean-Nicolas-Louis
Durand, École Polytechnique’te verdiği
derslere dayanarak hazırladığı Précis de
Leçons adlı eserinde, 19. yüzyılın başlarında Avrupalı mimarların tasarlayacakları
müze yapıları için bir örnek model ortaya
koyar (Şekil 1-2). Bu modelin ideal müze
tasarımında planın ana karakteristiğini, eşit
uzunlukta dört kanat içine çizilmiş bir Yunan haçı, merkezi bir rotond ve dört önemli
giriş oluşturur. Böylece, Durand’ın farklı
türde nesneleri içeren ve bunları farklı
sınıflardan ziyaretçilere sunan, hazine ve
bilgi deposu olarak nitelendirdiği müze yapısı, 1800’lü yılların başında bir standarda

Mekânsal Kalite Bağlamında Tasarım Müzeleri

Şekil: 1, 2
Jean-Nicholas-Louis Durand ideal müze örnek
modeli. (Durand 2000, 4).

kavuşur (Giebelhausen 2006a,225; Giebelhausen
2006b, 44-45).

Şekil: 3, 4
İngiltere Müzesi. (British Museum, Merve
Karaoğlu Can Kişisel Arşivi, Londra, İngiltere
©Nisan 2018).

19.yüzyılda eğitim bursları ve Avrupa gezileri sayesinde, Yunan ve Roma’nın klasik
tarzları tanınır ve müze mimarlığında klasizme dönüş yaşanır. “İyonik, dorik, korint
ve toskan düzenlerinin sütunları yapılarda
tekrar, bazen kolosal düzen olarak bilinen,
büyük ölçeklerde kullanılmaya başlandı. Sütunlar çoğaltılıp üst üste yığılarak
yükseklik hissi vurgulandı. Sıra sütunlar,

rotondlar ve revaklar cepheleri tamamladı.
Kat kat kubbeler ve iç göbekler gibi yeni
yapısal buluşlar kubbelere güç kattı” (Borden vd. 2009, 286-287). Neoklasik mimaride
ön plana çıkan kubbe, Panteon etkisiyle
tasarlanır. 1823’te Sir Robert Smirke
tarafından tasarlanan Londra’daki İngiltere Müzesi (British Museum) de bu üslubun
nesnesidir (Şekil 3-4). Bu müzelerin ortak
özellikleri, klasik tarzda cephe ve kolonlu
girişler, panteon benzeri merkezi rotond
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kullanımı, eşit uzunlukta dört kola ayrılmış
plan şemasıdır. Bu özellikleriyle birlikte
müze artık ritüel mekânıdır ve ziyaretçisine
kültürün yüceltildiği bir tapınak deneyimi
sunar. Böylece, gelişen müze tipolojisinin
bir sonucu olarak ‘tapınak müze’leri ortaya
çıkar ve müzenin yüceliğine, amacına, önemine vurgu yapar.
19.yüzyılda inşaat tekniklerinin gelişimi,
çelik konstrüksiyon kullanımı ve bu gibi
değişimlere bağlı olarak artan işçi sınıfı,
kentlerde nüfusun denetim altına alınması ve yurttaş kimliğinin sindirilmesinde
müzeyi önemli bir yere getirir. Bu örgütlenmeleri sağlayacak ‘disipliner müze’
anlayışı, kendini mekân organizasyonunda,
teşhir ve tasnif tekniklerinde, dayatmacı
gezi güzergâhlarında gösterir. Yani, “izleyicinin müzenin zaman programına göre
disipline sokulmasında mimarlık etkin olur.
Müze mimarlığı, görünürlüğü ve estetiği
sayesinde kültürel bir kimliği teşhir ettiği
kadar, müze söyleminin bir bileşeni olması
dolayısıyla bireysel kimliklerin inşa edilmesinde rol oynar” (Artun 2006, 195-196). Tapınak
müzelerin plan şemasında bu disipliner
çözümleme doğrudan okunabilir. Birbirine
bağlı ve sıralı olarak oluşturulmuş mekânsal
örgütlenme, ziyaretçi hangi galeriden başlarsa başlasın geri dönmeden tamamlayabileceği, kronolojik bir sıralama ortaya koyar.
1798’de Fransız Devrimi’nin ulusal sanatçısı Jacques Louis David’in ortaya koyduğu
‘Evrensel Sergi’ (Exposition Universelle) fikri,
ilk dönemlerinde ulusal bir niteliğe sahiptir.
1851’de Londra’da düzenlenecek ayağı için
özel olarak Kristal Saray (Crystal Palace) inşa
edilir. Buna karşılık olarak 1855’te Paris’te
düzenlenecek etkinlikte Londra’ya üstünlük
sağlayabilmek için Endüstri Sarayı (Palais
de L’Industrie) isimli özel bir sergi sarayı inşa
edilir ve ayrıca Güzel Sanatlar Sarayı (Palais
des Beaux-Arts) tasarlanır. Böylece sergilerin
niteliği emperyal bir gösteriye dönüşür,
sanayi sanatsallaşır, sanat popülerleşir (Artun
2006, 206-208). Sonraki yıllarda da devam
edecek olan bu sergilerle birlikte, müze
mekânında sanat objesinin tekelinde olduğu
düşünülen sergileme eylemi, sanayi ürünlerinin dayanıklılığını ve zerafetini destekleyen bir etkinliğe dönüşür.
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20.yüzyılın başlarında neoklasizm etkileri
devam ederken, mimari eğilimlerde bir
düşünce hareketi gelişmeye başladı. Mimarlar kuram ve kavram tarihleri üzerinden ideolojik bir gösterim alanı oluşturdu
ve birbirine karşıt birçok üslup ortaya
çıktı. Frank Lloyd Wright’ın New York’ta
tasarladığı Solomon R. Guggenheim
Müzesi (1956-1959) bu dönemin en yenilikçi
yapılarından biridir. Fütüristik imgelere yer
verilen yapının tasarımı, “müze mimarlığı
üzerine, halen sürmekte olan bir tartışmayı
ateşledi: Müzeler sanat yapıtlarına, tek
başlarına kendilerini ifade edecekleri, nötr
mekânlar mı sunmalıdır yoksa mimarlar
içi ve kendileri de sanat yapıtları olan ünik
sergi mekânları mı yaratmalıdır?” (Borden
vd. 2009, 385).
Geniş koleksiyonların ve alanların yönetilmesi ve küratörlüğüne yönelik yeni
teknolojiler geliştirilmesi; yeni değerlerin,
işlevlerin ve konuların ortaya çıkmasına
sebep olur. ‘Kitlelerin’ ya da ‘vatandaş’ın
demokratik eğitimi için bir araç olan müze
kavramı ile, sergileme daha büyük bir
platforma taşınır ve toplama süreçleriyle
ilgili hiçbir şey bilmeyen, aynı sosyal gruba ait olmayanlara sunulur (Hooper-Greenhill
1992, 190). 20.yüzyılın ikinci yarısına kadar
içedönük bir programa sahip olan müzeler
bu teknolojik gelişmelerin ilerlediği dönemden sonra, yüklendikleri yeni işlev ve
mimari biçimlenişleri ile kendi güncelliğini
oluşturan, halka birebir ilişkiyi öncelikleri
arasına alan kompleks mekânlara dönüşür.
Öte yandan Birinci ve İkinci Dünya Savaşı,
birçok üslubun yanında müze mimarisinin
farklı bir dil geliştirilmesine sebep olur.
Avrupa’nın birçok bölgesinde saldırılar
sebebiyle hasar görmüş tarihsel değeri olan
ve sembolik anlamlar taşıyan yapıların;
doğrudan veya dolaylı iletiler ile toplumun
bilgi sahibi olması, ayrıca eğitilebilmesi
amaçlarıyla müze olarak değerlendirilmesi
gündeme gelir. Bu yeniden işlevlendirme,
yapıyı orijinaline uygun, onararak koruma
veya çağdaş birtakım eklentilerle yorumlama olarak uygulanır. Öte yandan, çağdaş
sanata olan ilginin artması, eserlerin boyutlarındaki değişim ve koleksiyonların toplu
olarak gösterilmesi isteği, eski yapıların
-özellikle işlevini yitirmiş fabrikaların-
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Şekil: 5-7
Tate Modern. (Merve Karaoğlu Can Kişisel
Arşivi, Londra, İngiltere ©Nisan 2018).

müzeye uyarlanarak kullanılmasına sebep
olur. Penceresiz geniş cepheleri ve iç
mekânları ile yansız bir sergileme mekânı
sunan bu tür mimari, yeni müze tasarımlarında etkisini gösterir. Amerika’da Venturi,
Gehry ve başka birkaç mimarlık ofisinin
ortak uyarlama çalışması olan Mass MoCA
(Massachusetts Museum of Contemporary Art/

North Adams/ 1989-1995) ve Almanya’da önce
birleştirilerek genişletilmiş ve sonra tekrar
ayrılmış Wallraf-Richartz ve Ludwig Müzesi (Köln/ 1986) ‘fabrika müze’lerine örnek
teşkil eder (Atagök 1999, 73; Url-1; Url-2; Url3).
Ancak en önemli, tartışmalara konu olmuş
örnek hiç şüphesiz ki 1981’de terk edilmiş
Bankside Elektrik Santrali (Bankside Power
Station)’nin 2000 yılında müzeye dönüştürülmesiyle kamuya açılan Tate Modern’dir
(Şekil 5–7).
20.yüzyılda müze kentsel dönüşüm projelerinde de etkin bir rol oynar. Özellikle
dünya savaşlarından harabe halinde çıkan
şehirlerde ünlü mimarlar tarafından tasarlanan müze yapıları ‘anıt müze’ kavramını

devreye sokar. Ancak 2000’li yıllardan
itibaren müzelere yüklenen anlam ulusal
kimliğin inşası ile sınırlı kalmamış, müzeler bulundukları şehrin/bölgenin prestij
unsuru olmuş, tekil bir yapı olarak değil
çevresiyle birlikte çözümlenen, ayrıksı,
dikkat çekici çoğu zaman da ikonlaşmış bir
mekâna evrilmişlerdir. Çoğunlukla teknoloji ve insanı bir araya getiren, malzemenin
tüm olanaklarını kullanan bu müzelerin
kendisi, toplum için izlenmeye değer bir
sanat eseri konumuna yükselir. Bu tür
mimariye Bilbao Guggenheim Müzesi
örnek verilebilir. Bilbao şehrinin endüstri
bölgesini bir çekim merkezi haline getirmek amacıyla 1993-1997 yılları arasında
inşa edilmiş yapı, müzelerin tam anlamıyla
şehrin logosuna, medyatik bir markaya
dönüşebileceğinin kanıtıdır.
Günümüz Müzecilik Anlayışı ve
Sınıflandırmalar
20.yüzyıldan itibaren teknolojinin ve
özellikle bilgisayarın bireyin hayatının her
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alanına hızlı ve vazgeçilmez bir şekilde
girmiş olması; algılama modellerini ve
sanat üretme biçimlerini değişime uğratır. Bu sebeple O’Doherty’nin ortaya
koyduğu yansız bir ortamda sanat eserinin sergilenmesi düşüncesini içeren ve
çoğunlukla resim eserleri ve bu eserlerin
hangi yüksekliklerde konumlandırılması
gerektiğini açıklayan ‘beyaz küp’ olgusu,
bazı yenilikçi müzelerde yerini, eserin
mekânla bütünleşmesi gerektiğine yönelik
hazırlanmış pratiklere bırakır. Böylece yeni
sanat üretme biçimleri ile eser; iki boyutlu,
bir duvara asılı kalan ve ziyaretçisinin onu
izlediği süre içerisinde bir varlık edinen
değerli nesne değil, mekânın tamamını ele
geçiren, çok boyutlu bir etkileşim aracıdır.
Sanat eserinden beklentinin ziyaretçiye
odaklanması, sanatçıları çağın kendilerine sunduğu imkânlardan yararlanarak
eserlerini üretmeye iter. Çünkü ziyaretçinin
eser ile etkileşim halinde olabilmesi, eserin
çağın getirdiklerine sağladığı uyum ile
paraleldir. Çok katmanlı bir algıya ulaşılabilmek için görmenin yanında işitme,
koklama ve dokunma duyularını da harekete geçirmeyi hedefleyen sanat eserleri;
ziyaretçisi ile ilişkisini, pasif-pasif ya da
pasif-aktif durumdan çıkarır, ikisinin de
aktif olduğu konuma yerleştirir. Ziyaretçi
artık soru sorma- cevap alma eylemlerini
gerçekleştirmeye, sanat eseri ile birlikte
hareket ederek ortaya çıkacak olan yeni
sonucu deneyimlemeye ve bundan zevk
almaya başlar. Diğer bir deyişle bireysel
öğrenme eğlenceli bir ortamda gerçekleşir.
Dijital teknolojilerle elde edilmiş sanat
eserlerinin çoğunlukla kullanıldığı bu tür
interaktif sergilerde, film, video, animasyon, internet, hologram, hiper-metinsel
anlatılar, simülasyon, sanal gerçeklik ve
arttırılmış gerçeklik sanatları gibi teknik
ve ürünlerle karşılaşılabilir. Bu durumlarda mekânın sanat eserinden, eserin ise
izleyicisinden ayrı düşünülmesi mümkün
değildir. Bu sebeple sergileme mekânları için bugüne kadar birtakım mekânsal
standartlar belirlenmiş olsa da, bu standartlar sanat eserlerinin değişen yapısı ile
birlikte geleneksel sergileme yöntemlerini
tercih eden mekânlara özgü standartlar
olarak kalırlar. Tüm duyulara hitap etmeyi
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amaçlayan bu tür sanat eserlerinin aynı
mekânda sergilenmesi durumunda, akustik,
donatı elemanlarının seçimi ve konumları,
malzeme seçimleri vb. mekânsal tasarım
kriterlerinin en iyi şekilde çözümlenmesi gerekir. Bu iletişim-etkileşim modeli
müze mimarisini de etkiler ve iç mekânda
yapısal sınırlar görünmez olur, teşhir ön
plana çıkar. Müzenin ziyaretçinin tekrar
gelmesini ve daha fazla vakit geçirmesini
sağlamak gibi amaçları da böylece desteklenmiş olur.
Teknik ve fonksiyonel gereklilikleri yerine
getirmenin yanısıra biçimsel özellikleri ile
de akılda kalıcı olmaya çalışan müzeler,
ülkelerinin prestij yapıları olarak kendilerini de sergileme eğilimi gösterir (Kırcı 2010,
198). Bu sebeple “yapıların kendilerinin
de bir deneysel sanat nesnesi gibi tasarlanması ve bir fiziksel gerçeklik olmanın
dışında tıpkı bir sanat nesnesi gibi gözleyenin duygularını tetiklemesi ve etkilemesi” (Özaslan 2002, 73) istenir. Ancak müze,
müze mimarisi ve teşhir kültürü üzerine
kurulu bazı düşüncelerde, mimarlığın hem
sergileyene hem de sergilenene dönüşümü,
tüketici harcamalarını sürdürmekten başka
çaresi olmayan bir ekonomik sistem olarak
görülür ve eleştirilir (Foster 2011, 107).
Foster (2011)’a göre, sanatın pasif bir nesne
olmaktan çıkmasıyla; depolar, fabrikalar
hatta işçi sınıfına ait bazı çöküntü alanları
da galeri ve müzelere dönüştürülerek sanat
turizminin gözde güzergâhlarına dönüşür. Bu sebeple kültürel olanın ekonomik
olandan ayrı olduğu iddiası sona erer ve
müzeler başta olmak üzere bu tür sanat
kurumları deneyim ekonomisine hizmet
eden mekânlar haline gelir. Fakat deneyim
odaklı bazı eserler, amaçlananı ve görüneni
sunmaz; “bizi harekete geçirme bahanesiyle, bizi adeta hizaya sokma eğilimindedir;
çünkü özel efektlere ne kadar ağırlık verilirse, aktif seyirciler olarak bize o kadar az
yer kalır” (Foster 2011, 14). Huyssen (2006)’e
göre; kültürel bilginin ciddiyet ve titizlikle
edinilmesi gerekirken, abartılı deneyimler, anlık aydınlanmalar, parlak olaylar ve
çarpıcı gösteriler ziyaretçinin beklentisini
karşılar. Bu durumda müze, halk panayırı
ile alışveriş merkezi arası melez bir mekân
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Şekil: 8
Leonardo da Vinci Bilim ve Teknoloji Müzesi
sergileme mekânı. (Museo Nazionale Scienza
e Tecnologia Leonardo Da Vinci, Merve
Karaoğlu Can Kişisel Arşivi, Milano, İtalya
©Eylül 2014).
Şekil: 9
Perge Antik Kenti. (Merve Karaoğlu Can
Kişisel Arşivi, Antalya, Türkiye ©Nisan 2017).

olarak varlığını sürdürür. Müze yapılarının önündeki afiş, pankart ve panolar,
büyük seyirlik gösteriler olarak düzenlenip
tanıtılan sergiler, müzenin panayır ve kitle
eğlence dünyasına ne kadar yakınlaşıp,
modernleşme girdabına kapıldığının bir
işaretidir (Huyssen 2006, 261,272).
Özsel (2002) müze anlayışının ve mimarisinin, sergileme mekânlarının ve tekniklerinin yaşadığı değişimi dört eşiğe ayırarak
inceler:
• “1970’lere kadar müzecilik anlayışıMüze Tipleri
• 1970’ler: İletişim teknolojilerinin
mekânlara girişi- Eğitici Müze/ Sergi
Kavramı
• 1990’lar: Çağdaş müzecilik anlayışında iletişim teknolojilerinin rolüDeğişimler
• Alternatif müze düşleri- Sanal Müze
Kavramı” (Özsel 2002, 90).
Bu ayrıma göre 2000’li yıllarda ön plana
çıkan ‘alternatif müze’ler klasik sınıflandırmayı değiştirir, hatta çeşitlilik sebebiyle
müzecilikte bir sınıflandırma yapılmasını
zorlaştırır. Yine de klasik müze anlayışından yola çıkarak, yapılabilecek “ampirik
bir sınıflandırmayla müzeler;
• Tarihi Kentler-Müze Kentler (Şekil 9)
• Klasik ya da Geleneksel Müzeler
(Konservatif Müzeler)

•

Açık Hava Müzeleri

•

Eğitim Müzeleri

•

Teknolojik Müzeler (Şekil 8)

•

Zooloji-Botanik ve Doğa Tarihi Müzeleri

•

Sinema-Tiyatro ve Kostüm Müzeleri

•

Askeri Müzeler

•

Oyun ve Çocuk Müzeleri

•

Modern Sanat Müzeleri

•

Bilimkurgu Müzeleri

•

Deneyimci-Canlandırma Müzeleri”
(Sönmez 1994, 102)

gibi gruplara ayrılabilir. Bu sınıflandırmada adı geçen bazı müzeler diğerlerini de
içerebilirken, bazıları daha küçük gruplara
bölünebilir. Ancak müzeler için oluşturulabilecek listelerin kesinliğe ulaşması
neredeyse mümkün değildir; çünkü her
geçen gün yaşanan gelişim ve değişimler
paralelinde müze içeriklerinde de değişiklik meydana gelmektedir. Örneğin; fiziksel
bir mekâna ihtiyaç duymayan, bilgisayar
yardımı ile dünyanın herhangi bir yerindeki koleksiyonların görülebileceği ‘sanal
müze’; müzeyi ziyaret edemeyen insanlar için, erişilebilir bir ortam yaratmak
amacıyla koleksiyonların belli dönemlerde
taşınması ve eğitimin yaygınlaştırılması
mantığı üzerine kurulu ‘gezici müze’ veya
herhangi bir malzeme, ürün, spor dalı,
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müzik grubu, tanınmış kişi vb. ile ilgili koleksiyon barındıran ‘özelleştirilmiş müze’
örneklerine de sıklıkla rastlanabilir.
Yeni dönemde ortaya çıkan koleksiyon
farklılıklarına sahip müzelerden bir diğeri
de tasarım müzeleridir. Literatürde bu
müzelere yönelik incelemelerin yeterince
bulunmaması, Türkiye’de bir tasarım müzesi kurulmasına yönelik olarak yürütülen
etkinliklerin sayısında artışın meydana
gelmesi ve farkındalık oluşmasını sağlayacak çalışmalara olan ihtiyacın karşılanması
gereği bu çalışma kapsamında tasarım
müzeleri üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu
sebeple sonraki bölümde öncelikle tasarım
müzelerine yönelik literatür araştırmalarına
yer verilecektir.
Tasarım Müzesi Tanım, İşlev ve Programı
Tasarım müzesi, geçmişten günümüze
kadar üretilmiş üretici ve tasarımcılara
ait ürün ve arşiv malzemelerini bir araya
getiren, bu birikimi uluslararası platforma
taşıyan ve paylaşan, ulusal ürün tasarımı
belleğini oluşturmak için araştırma yapan,
diğer müzeler gibi tüm faaliyetlerini
toplumun gelişiminin hizmetine sunan, kâr
amacı gütmeyen, halka açık, koleksiyonunda grafik, moda, mimarlık, sanayi ve endüstriyel ürün tasarımlarına odaklanan bir
kuruluştur. Tasarım müzeleri ziyaretçileri
için ilham kaynağı olabilir. Koleksiyonları,
etkinlikleri, atölye ve eğitim programları
veya başlı başına mimarisi ile sadece tasarımcılar için değil, toplumun her kesimi
için yarar sağlayıcı mekânlardır.
Tasarım müzelerinin doğuşuna dair yürütülen tartışmalar oldukça karmaşıktır. Çünkü
bu müzelerin müzeolojik konseptleri daha
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önceden var olan disiplinlerle başlasa da,
tasarım müzesi olarak var olmaları son onlu
yıllarda gerçekleşmiştir (Dimaki, Dimakis,
2006). İlk dönemlerde uygulamalı sanatlar
müzeleri, ‘tasarım’ı, maddi uygarlığın bir
parçası olarak görür ve sanayi döneminden önce var olan dekoratif ve uygulamalı
sanatların yanına yerleştirir. ‘İyi tasarım’
örnekleri olarak kabul edilen nesnelerin
kamuya açık gösterimi, 19.yüzyıl ticaret
fuarlarına dayanırken (Martin, 2016), tasarım
müzelerinin doğuşu, didaktik bir fikir olarak
ortaya çıkan uygulamalı sanatlar ve dekoratif sanatlar müzelerini işaret eder. Bu tür bir
müzenin ilki, 1857 yılında kurulmuş olan ve
tasarım objesini bir müze disiplini çerçevesinde değerlendiren Victoria and Albert Müzesi (V&A)’dir. Arkasından Avusturya Uygulamalı Sanatlar ve Çağdaş Sanat Müzesi
(The Museum of Art and Industry olarak-MAK, 1864),
Victoria and Albert Müzesi modeline dayanarak kurulur (Heathcote, 2014; Dimaki, Dimakis,
2006; Martin, 2016). İki müzenin de kuruluşu,
endüstriyel gelişmenin ve endüstriyel tasarımın üretimde sanatsal bir yaklaşım olarak
ortaya çıkmasının, el sanatları ve tasarımda
büyük değişimlere neden olduğu dönemlere denk gelir. 19.yüzyılın ikinci yarısı
ve 20.yüzyılda aralarında Alman Tasarım
Müzesi (Kunstgewerbemuseum-DeutschesGewerbe
Museum olarak, 1867), Budapeşte Uygulamalı
Sanatlar Müzesi (Budapest Museum of Applied
Arts, 1872), Grassi Uygulamalı Sanatlar Müzesi (Leipzig Kunstgewerbemuseum-Museum of Arts
and Crafts olarak, 1874, Şekil 10), Cooper Hewitt
Ulusal Tasarım Müzesi (Cooper Union Museum
for the Arts of Decoration olarak, 1897, Şekil 11) ve
Dekoratif Sanatlar Müzesi (Musée des Arts
Décoratifs, 1901) gibi müzelerin de bulunduğu
birçok müze kurulur.

Şekil: 10, 11
Tasarım müzelerinin ilk örnekleri Grassi
Uygulamalı Sanatlar Müzesi (Url-5) ve
Cooper Hewitt Ulusal Tasarım Müzesi (Url-4).
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Tasarımın, uygulamalı ve dekoratif
sanatlardan ayrılması ve kendi müzecilik
disiplinini üstlenmesi, Centre Pompidou
(1977)’nun açılışı ile başlar, V&A Müzesi’nin tasarım koleksiyonunun 1989 yılında
Londra Tasarım Müzesi (Design Museum of
London) olarak ayrılmasıyla resmen gerçekleşir.

Şekil: 12, 13
Triennale Tasarım Müzesi’nde sergilenen
tasarım nesneleri. (Triennale Design Museum,
Merve Karaoğlu Can Kişisel Arşivi, Milano,
İtalya ©Eylül 2014).

Tasarım müzesi konseptinin ortaya çıkması, bir sonraki adımda tasarımın nasıl
tanımlanması gerektiğine dair tartışmaları
şekillendirir. Ortak görüş, rujdan buharlı
gemiye, kaşıktan kente tasarımın her yerde
olduğu üzerine birleşir (Şekil 12-13). Bu geniş
ve bütüncül kapsamlı tanımlar, tasarım
müzeleri için son derece önemli soruların
açıklanmasını gerekli kılar: Tasarım hayatımızın tüm yönlerini şekillendiriyorsa, bir
kurum tasarım koleksiyonları ve sergileri
için hangi kriterleri kullanabilir? Eğer iyi
tasarım birbiriyle çalışan çok sayıda profesyonelden oluşursa, bir tasarımcının özgül
etkisi nasıl tanımlanabilir ve değerlendirilebilir? Elbette 21.yüzyıl müze ziyaretçisine
artık etrafımızdaki nesnelerin bir tasarım
sürecinin sonucu olduğunun hatırlatılması
gerekmeyebilir. Ancak potansiyel gösterimlerin kapsamının genişliği göz önünde
bulundurulduğunda, ‘tasarım’ın hizmetine
sunulan müzeler belirsiz ve kullanışsız hale
gelebilir (Martin, 2016). Bu noktada koleksiyonların bölümlenerek farklı yapılarda
özelleştirildiği müzelerin tasarlanması,
geniş kapsamlı ancak mekânsal, kurgusal
ve içeriksel anlamda yoğun, yetersiz veya
karmaşık olabilecek gösterimlerin kapsamını iyileştirmeye öneri olarak sunulabilir.

Günümüzde nesnelerin önemliliklerini
hızla yitirdikleri bir dünyada tasarımın
tanımı da durağan değil, değişkendir.
Sergilerin içerik ve sunumlarındaki gelişmeler ve koleksiyon uygulamalarındaki
eğilimler dünyadaki çoğu tasarım odaklı
kurumlarda da değişimleri gerekli kılar.
Cooper Hewitt Ulusal Tasarım Müzesi, genellikle tasarımcı üzerine kurulu
sergilerindeki odak noktasına, insanların
eserlerle iletişim kurmalarını yerleştirerek
üç yıllık yenileme ve onarım çalışmaları
ardından 2014 yılında ‘Beautiful Users’
başlıklı koleksiyonuyla yeniden ziyarete
açılır. Londra Tasarım Müzesi de genişletilmiş bir sergi ve etkinlik düzeni vadederek 2016 yılında Kensington’da yeni
binasına taşınır. Londra Tasarım Müzesi
baş küratörü Justin McGuirk’in açıklamaları tasarım müzelerinin bugün nasıl
bir anlayışla kurulduğu ya da yenilenerek
ziyaretçisine yöneldiğini ortaya koyar:
“Tasarım müzesini, nesnelerin kaideler
üzerinde sergilendiği bir mekân olduğuna
yönelik düşüncelerden uzaklaştırmak ve
sorunlar, olaylar, fikirler ve deneyimler
üzerine düşünmeye olanak sağlayan daha
deneyimsel bir format olarak kurgulamak
istiyorum. Çünkü tasarım eskiden kullanıcısı içindi ama şimdi kullanıcı, sonucun
belirleyici öğelerinden biri durumuna
geldi” (Aktaran; Martin, 2016).
Dünyada tasarım müzelerinin sayısı gittikçe
artarken 2000’li yıllarla birlikte tasarım
kültürü üzerine birçok etkinlik düzenlenen
Türkiye’de henüz özelleşmiş bir tasarım
müzesi bulunmamaktadır. Ancak Endüstri-
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yel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği
(ETMK), İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali
Destek Programı’na 23.03.2011 tarihinde
‘Endüstriyel Tasarım Sektörünün Global
Rekabet Gücünün Artırılması: Endüstriyel
Tasarım Tanıtım Ajansı ve Sanal Müze
Projesi’ ile başvuru yapmış ve aldığı kabul
sonucu ‘Endüstiyel Tasarım Sanal Müzesi
(ETSM)’ çalışmasını hayata geçirmiştir. Sanal
müzenin amaçları arasında “geçmişten
günümüze Türkiye’deki endüstriyel tasarım
alanında üretilmiş bilginin düzenli ve örgütlü halde erişime açılması; Türkiye’nin ürün
tasarımı belleğini araştırmak, belgelemek
ve toplamak için bir zemin oluşturulması”
yer almaktadır (Url-6). Fiziki bir tasarım
müzesi kurulması fikrine yönelik en önemli
adım ise, İstanbul’un 2017 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı (UNESCO Creative
Cities Network-UCCN) kapsamında ‘Tasarım
Şehri’ kabul edilmesi ile atılmıştır. Bu katılım ile birlikte İstanbul;
•

Tasarımcılar ve yaratıcı sektörler için
mevcut kentsel sorunları ele alacak
küresel bir platform olan Tasarım
Şehri İstanbul Zirvesi (Design City Istanbul Summit) düzenlenmeyi,

•

Usta&Tasarımcı programı ile tasarım
ve el sanatları alanlarını birleştirmeyi,

•

El sanatları, modern tasarım ve
yaratıcı endüstriler ile ilişkili açık,
kapsamlı ve düzenli olarak güncellenen yazılı, sesli, görsel çalışma ve
veri oluşturmayı amaçlayan Dokümantasyon Programı uygulamayı,

•

Tasarım ekosistemi paydaşları için
bir merkez sağlayacak İstanbul Tasarım ve İnovasyon Merkezi (Istanbul Design and Innovation Centre-IDIC) kurmayı,

•

Tasarımcılar arasında bilgi, deneyim
ve en iyi uygulamaların paylaşılmasını teşvik etmeyi amaçlayan Tasarım
ve Deneyim Paylaşımı Programı (De-
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Tasarım yaklaşımları, fırsatlar ve
zorlukların paylaşıldığı bir platform
olan Sınırlarötesi Yaratıcı Öğrenim
Programı (Cross Creative Learning Programme)’nı Mexico City işbirliğiyle
geliştirmeyi,

taahhüt eder (Url-7). Bu taahhüt çerçevesinde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından Şubat 2018’de Tasarım Stratejisi
Ortak Akıl Konferansı düzenlenmiştir. İBB
Genel Sekreteri Hayri Baraçlı’nın, İBB
Kentsel Tasarım Müdürü Ömer Turan’ın,
İnfoloji Genel Müdürü Muhammed Atilla
Sevim’in konuşmalarında, tasarım kütüphanesi, gençlik merkezi ve tasarım
müzesini barındıran bir ‘Tasarım Merkezi’
kurulmasına yönelik çalışmalara değinilmiştir (Url-8). İstanbul’un mevcut durum
analizlerine getirilen önerilerde de, salt
mimarlık ve tasarım arşivinin oluşturulması ve kurulacak olan bir tasarım müzesi
ile yazılı, görsel vb. tüm tasarım çalışmalarının bir araya getirilmesi gerekliliği ön
plana çıkarılmaktadır.
Bu sebeplerle, Türkiye’de kurulabilecek
bir tasarım müzesinin tasarımına yönelik
çalışma henüz literatürde yer almadığı için,
dünyadaki ilk tasarım müzesi örneklerinden biri sayılan Zürih Tasarım Müzesi’nin
yapısal/mekânsal bir incelemeye dahil
edilmesinin teorik ve pratik anlamda
çalışmanın kullanılabilirliğini arttıracağı
düşünülmektedir. Öte yandan bu örnek
‘temsil’ niteliği taşımaktadır ve saha çalışmasını yürüten araştırmacı için ulaşılabilir
araştırma evrenini tanımlamaktadır.
Zürih Tasarım Müzesi (İsviçre)

sign and Experience Exchange Programme)

Zürih Tasarım Müzesi, Zürih Sanat
Üniversitesi (Zurich Hochschule der Künste- ZHdK)’nin bir parçası olarak araştırma, eğitim,
öğretim faaliyetlerinde de aktif olarak yer
alan, İsviçre’nin tasarım ve görsel iletişim
sanatları alanında önde gelen müzesidir.
Müze, 2018 yılından itibaren iki mekânda
etkinliklerini sürdürmektedir. İçerik ve
programlarına göre bu mekânlar şunlardır:

Sürdürülebilir mimari, yeşil teknoloji
ve akıllı şehirlere yönelik ortaklıkları
desteklemeyi,

1. Ana Yapı: Bulunduğu caddenin ismi
-Ausstellungsstrasse- ile anılan ana yapı
1933 yılında Adolf Steger ve Karl Egender
tarafından tasarlanmış, 2010 yılında ise 7

uygulamayı,
•

•
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yıllık bir yenileme sürecine girmiştir (Şekil
14). 2017’de yenileme sürecinin bitimiyle
birlikte Mart 2018’de tekrar ziyaretçilerini
ağırlamaya başlayan müzede sürekli koleksiyonlar ile her yıl beş ila yedi sergiye
ev sahipliği yapması amaçlanan süreli sergileme mekânları yer almaktadır. Sürekli
sergiler farklı mekânlarda farklı başlıklarla
gruplandırılarak sergilenmektedir.
•

Collection Highlights: Dekoratif
Sanatlar Müzesi (Kunstgewerbemuseum)
olarak kurulduğundan beri müze,
öğretim ve endüstri için iyi tasarlanmış nesnelerin öne çıkan örneklerini
toplamıştır. 150 yıl boyunca mobilya
ve ürün tasarımında olduğu kadar
dekoratif sanatlar, tekstil, grafik,
tipografi, poster alanlarında da uluslararası saygınlık kazanmış nesneleri
toplayan müzenin 500.000’den fazla
koleksiyonunun 2.000 parçası bu
sergide yer almıştır.

•

Ideal Living: 20.yüzyılda İsviçreli
mobilya tasarımcıları ve iç mimarlar uluslararası modernist akımları
dikkatlice takip etmiş, aynı zamanda
da yerel gelenek ve göreneklerden
ilham almışlardır. Doğru yaşam
tarzını yakalama çabası, özellikle iç
mekân nesnelerinin tasarımda kendini gösterir. Bu nedenle müze ‘Ideal
Living’ sergisinde, koleksiyonundan
seçilmiş parçalarla döşenmiş yedi
örnek odasına dayanarak İsviçre mobilya tasarımında önemli trendleri ve

değişen yaşam tarzını sunmaktadır.
Bu odalar; ‘Reform –um 1918’, ‘Das
Neue Heim –um 1925’, ‘Wohnbedarf
–um 1935’, ‘Gute Form –um 1955’,
‘Pop –um 1965’, ‘Postfunktionalismus –um 1975’, ‘Minimal –um 1985’
başlıklarına ayrılmıştır.
•

Poster Stories: 100 yıl öncesinden
başlayarak günümüze kadar, resimli
poster etkileyici stilistik çeşitlilik
elde etmiştir. 1930’da afişlerde
fotoğrafın kullanımı daha fazla önem
kazanmaya başlamış olsa da, anlatısal olarak ayrıntılı ya da sembolik
olarak azaltılmış illüstrasyon geçerliğini hiç kaybetmemiştir. Müzenin
sahip olduğu poster koleksiyonu
türünün en önemli arşivlerinden biridir ve poster sanatının sahip olduğu
bu tematik, coğrafi ve tarihi çeşitliliğini gösterir. Sergilenen yaklaşık 80
kadar seçilmiş eser ayrıca, üsluplar
içerisinde ele alınan farklı yaklaşımları açıklar.

•

Swiss Design Lounge: Bu mekân,
tam olarak bir sergileme mekânı
olarak düzenlenmemiştir. İsviçre
mobilya klasikleri ve çağdaş tasarımlarından; koltuk, tabure, masa,
dresuar, lamba, halı, perde gibi
donatı elemanları bir arada kullanılarak toplantı yapılabilecek, sohbet
edilebilecek veya müze yayınlarına
göz atılabilecek çok fonksiyonlu bir
mekân olarak kurgulanmıştır.

Şekil: 14
Zürih Tasarım Müzesi künyesi. (Merve
Karaoğlu Can Kişisel Arşivi’nden görseller ile
üretilmiştir).
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2. Gösterim Deposu: Schaudepot; 5.Bölge
(District 5)’de EM2N Architects tarafından
eğitim, kültür ve yaşam kompleksine
dönüştürülen Toni-Areal isimli, döneminde Avrupa’nın en büyüğü olan eski Toni
yoğurt fabrikasında bulunur ve müzenin
sahip olduğu dört koleksiyon (dekoratif
sanatlar, tasarım, grafik ve poster) toplamda
500.000’den fazla nesne ile sürekli olarak
bu depoda sergilenir. Buna ek olarak süreli
sergilerin düzenlenebileceği sergileme
mekânı da bulunur. Buradaki koleksiyon
arşivlerine yalnızca rehberli turlarla, günün
belli saatlerinde, katılımcı sayısı sınırlı
olduğu için önceden rezervasyon yaptırılarak erişilebilir.
Uluslararası platformda oldukça beğeni
toplayan müze, gezici sergilerle ve dijital
ortama aktarılmış eGuide/eMuseum bilgi
paketleri ile kitlesini geniş tutarak, daha
fazla izleyici ve ziyaretçiye ulaşmayı
hedeflemektedir. eGuide, Collection
Highlights, Ideal Living, Poster Stories
ve the Swiss Design Lounge sergilerinde
sunulmuş 200’den fazla parçanın bilgi ve
hikayelerini görüntüler, metinler, sesler ve
videolarla aktarmaktadır. Ayrıca yetişkinler ve çocuklar için hazırlanmış tematik
turlar da, çeşitli konuları kendi içerisinde

gruplandırmaktadır. eMuseum ise, tasarım
ve sanat için en büyük İsviçre çevrimiçi
veritabanıdır. eMuseum ile Zürih Tasarım Müzesi ve Zürih Sanat Üniversitesi
Arşivi 2014 yılından beri Toni Areal’ın ev
sahipliği yaptığı koleksiyonlarına erişim
imkânı sunmaktadır. Bilimsel araştırmalar için kullanılmak üzere tasarlanmış
olan veritabanında, ilgili bilim adamları,
küratörler, tasarımcılar ve koleksiyonerler
koleksiyonlardaki 100.000’den fazla eseri
yazar, başlık, zaman, kategori veya nesne
adına göre taratabilmektedir.
Müzenin Bulunduğu Bölgeye Ait
Özellikler
Zürih şehri 12 bölgeye ayrılmıştır. 1.Bölge (District1/Kreis1) şehrin tarihi kısmını ve
merkez tren istasyonunu da içine alan en
turistik bölgedir (Şekil 15). Merkez etrafında genişleyerek sınırları çizilmiş diğer
bölgelerden 5.Bölge (District5/Kreis5)’de,
Zürih Tasarım Müzesi’nin ana yapısı
ile Schaudepot’u barındıran Toni-Areal
kompleksi bulunmaktadır. Sanayi Bölgesi
(Industriequartier) olarak da adlandırılan bu
bölge, farklı yönde gelişim göstermiş iki
alt bölgeden (mahalle) oluşur. Gewerbeschule alt bölgesi müzenin ana yapısının
konumlandığı, şehir merkezinin hemen
Şekil: 15
Zürih Tasarım Müzesi’nin bölge haritası.
(Merve Karaoğlu Can tarafından üretilmiştir.
Ölçeksiz kroki niteliğindedir).
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yanındaki bölge iken; Escher Wyss alt
bölgesi ise Toni-Areal yapısının konumlandığı, şehrin kuzeybatısına doğru
uzanan eski sanayi yapılarının çoğunlukta
olduğu bölgedir.
5. Bölge, Limmat Nehri ile şehrin merkez tren istasyonuna bağlanan tren yolu
arasında uzanır ve bu sebeple 19.yüzyılda
endüstriyel yapılaşmanın bir numaralı
bölgesi olarak gelişmiştir. Ancak 1980’li
yıllarla endüstriyel üretimin sona ermesi,
fabrikaların taşınması veya kapanması,
işleyen bir bölgeden durağan, terkedilmiş
bir bölgeye geçişi hızlandırmıştır. Kısa bir
sürede güvenliğin azalması, suç oranlarının
yükselmesi; özel kurum ve kuruluşlarca,
ayrıca devlet eliyle bölgenin dönüşüm geçirmesi gerekliliğini gündeme getirmiştir.
Bölgenin dönüşüm ve gelişim çizgisini
açıklayabilmek için örnek olarak gösterilebilecek bazı yapıların yeni işlev ve
programları şu şekildedir:

1

Detaylı bilgi için bknz. www.
lowenbraukunst.ch.
2 Detaylı bilgi için bknz. www.
schauspielhaus.ch.
3 Detaylı bilgi için bknz. www.im-viadukt.ch.

•

Löwenbräu-Areal1; eski bira fabrikası. 1897’den kalma eski yapıya ek
olarak iki yeni yapı inşa edilmiştir.
Zürih’in en büyük sanat galerisi
olan ve İsviçreli sanatçıların yanısıra Monet, Cezanne, Van Gogh ve
Picasso’nun eserlerini de sergileyen
Kunsthaus Galerisi ile Migros Çağdaş Sanatlar Müzesi’ne ev sahipliği
yapmaktadır.

•

Schiffbau2; eski tersane. 2000 yılından itibaren Tiyatro ve Kültür Merkezi olarak hizmete açılmış yapıda;
üç oditoryum, caz kulübü, restoran,
prova salonları, alışveriş mekânları,
ofisler ve bar bulunmaktadır.

•

Im Viadukt3; demiryolu dolguları.
2004 yılında EM2N Architects ve
ortakları Zulauf Seippel Schweingruber’in kazandığı bir yarışma ile
viyadük kemerleri bölge halkı için bir
buluşma, alışveriş ve kültürel merkez
olarak geliştirilmiştir. 36 viyadük
kemeri bugün, galerilere, butiklere,
kafelere ve marketlere ev sahipliği
yapmaktadır.

Bu örneklerin yanısıra değişime uğrayan
tesislerin bir kısmı bugün ya kültür sanat

faaliyetlerini de barındıran karma kullanımlı uluslararası hukuk ve finans şirketi
ya da üniversitedir. Modern sanat galerilerinin her geçen gün arttığı, sanat okullarının şehir içinde dağınık kalmış kampüslerini birleştirmek amacıyla tercih ettiği
bölge, yeni doğan ‘bohem’, ‘havalı’ veya
‘entelektüel’ ortam olarak görülmektedir.
Müzeye Ait Mekânsal Özellikler
Zürih Tasarım Müzesi’nin ana yapısı biri
bodrum olmak üzere dört kattan oluşur.
Girişin sağlandığı zemin katta, etkinliklere
katılma zorunluluğu olmadan, danışma
bankosu ile giriş ücreti ödemeden faydalanılabilecek kafe, müze dükkân ve süreli
sergileme mekânı çözümlenmiştir (Şekil
16). Buradan erişimin sağlandığı bodrum
katta yalnızca, Collection Highlights
ve Ideal Living için sürekli sergileme
mekânı bulunur (Şekil 17). Zemin kattaki
üç ayrı merdiven ile birinci kata ulaşılır.
Giriş aksında konumlandırılmış merdiven
üst katta oditoryumun fuayesi olarak da
kullanılan, Poster Stories’in bir kısmının
sergilendiği Galeri1’e çıkar (Şekil 18). Süreli
sergileme mekânının sağında ve solunda
konumlanan merdivenlerle de vestiyer ve
Swiss Lounge’a ulaşılır. Ziyaretçi hangi merdiveni kullanmayı tercih ederse
etsin, bir ara mekân ile sağlanan bağlantı
sayesinde alt kata inmeden birinci kattaki
tüm mekânlar arasında dolaşabilir. Poster
Stories’in devamının yer aldığı Galeri2
ise ikinci kattadır ve aslında atölyelerin,
ofislerin bulunduğu bir ‘koridor’, ‘sirkülasyon alanı’dır (Şekil 19). Bu galeri ve
sergileme mekânları dışında, yapının geri
kalan hacimlerine ziyaretçilerin geçişi
engellenmiştir.
Müzenin ikinci mekânı olan Toni-Areal
daha önce de belirtildiği gibi birçok kurum
ve kuruluşu bir arada barındıran kompleks
bir yapıdır. Zürih Sanat Üniversitesi’ne
ayrılan mekânların çokluğu da göz önünde
bulundurulursa yapı aslında bir üniversitedir ve imkânları herkese açık gibi algılansa da, kamuya açık bir alan değildir. Bu
kompleks içerisinde kendine ayrılmış bir
mekânda faaliyet gösteren Schaudepot’a
giriş, üçüncü kattan gerçekleşir (Şekil 20).
Her ne kadar ıslak hacim, dükkân, danışSayı 33, Temmuz 2021

217

Merve Karaoğlu Can, İpek Fitoz

Şekil: 16
Zürih Tasarım Müzesi, giriş kat planı.
(Karaoğlu Can 2019, 163).

Şekil: 17
Zürih Tasarım Müzesi, bodrum kat planı.
(Karaoğlu Can 2019, 166).

ma gibi yardımcı mekânlar yapıda ayrıca
çözümlenmiş olsa da, müze bu gereksinimlerin hepsine kendi içerisinde tekrar
cevap verir. Yapının dönüşüm projesini
hazırlayan EM2N mimarlık ofisinin, geliştirdikleri konsepti “şehir olarak bina, bina
olarak şehir (the building as city, the city as buil-
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ding)” olarak tanımlaması, her bir mekânın
şehir içindeki bir bina gibi davrandığını,
bu sebeple de gereksinim duyduğu tüm
mekânları kendi içinde yeniden çözmesi
gerektiğini açıklar. İki süreli sergileme
mekânının kesiştiği alan olan giriş holü,
bu gereksinimlerin toplandığı alandır.
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Şekil: 18
Zürih Tasarım Müzesi, kat 1 planı. (Karaoğlu
Can 2019, 164).

Şekil: 19
Zürih Tasarım Müzesi, kat 2 planı. (Karaoğlu
Can 2019, 165).

Koleksiyonun sürekli olarak sergilendiği
depo mekânının girişi tektir, ancak hacim
kendi içinde iki kata ayrılacak şekilde
yenilenmiştir.
Ana yapıdaki oditoryum, müzenin
Zürih’in şehir merkezinde olan konumundan faydalanılarak çeşitli etkinlikler

için kiraya verilmektedir. Müze çeşitli
yayıncılarla yaptığı işbirlikleriyle, tasarım
ve sergi yayınları da yapmaktadır. Swiss
Lounge içerisindeki bir kitaplık dışında,
bu yayınların da içinde bulunduğu bir kütüphane ya da çalışma alanı iki mekânda
da bulunmamaktadır.
Sayı 33, Temmuz 2021
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Şekil: 20
Zürih Tasarım Müzesi/ Schaudepot, kat planı.
(Karaoğlu Can 2019, 167).

Müzeye İlişkin Değerlendirmeler
Şehir merkezindeki kilit noktalara en fazla
10 dakika yürüme mesafesindeki Zürih
Tasarım Müzesi’ne ulaşım için kullanılabilecek toplu taşıma araçları otobüs ve
tramvaydır. Bu araçların müzeye en yakın
durağı yine müzenin adını almış ‘Museum
für Gestaltung’ dur ve yapının girişiyle arasında sadece yeşil bir alan bulunmaktadır.

Aynı zamanda Toni-Areal kompleksine giden tek tramvay bu duraktan geçmektedir.
Böylece iki yapı arasında bağlantı kurarak,
devam niteliğindeki sergilerin ziyareti
veya kombine biletlerin aynı gün içerisinde
kullanılması için avantaj sağlamaktadır.
Zürih şehrinde, coğrafi koşullarının uygun
olması ve ücretsiz kiralama hizmetlerinin
desteklenmesi sebebi ile bisiklet kullanımı
Şekil: 21
Zürih Tasarım Müzesi güncel ulaşım haritası.
(Merve Karaoğlu Can tarafından üretilmiştir.
Ölçeksiz kroki niteliğindedir).
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Şekil: 22, 23
Zürih Tasarım Müzesi ana girişi. (Merve
Karaoğlu Can Kişisel Arşivi, Zürih, İsviçre
©Nisan 2018).

Şekil: 24, 25
Zürih Tasarım Müzesi çift kademeli giriş
alanı. (Merve Karaoğlu Can Kişisel Arşivi,
Zürih, İsviçre ©Nisan 2018).

oldukça yaygındır. Müzenin çevresinde
de bisiklet kullanıcıları için belediyeler
tarafından park olanakları geliştirilmiştir. Ancak yapıya ulaşımın özel araç ile
sağlanması gereken durumlarda birtakım
zorluklarla karşılaşılmaktadır. Ziyaretçilerin kullanımına tahsis edilebilecek otopark
alanları yapı içerisinde veya dışarısında
tasarlanmamıştır ve özelikle müzenin
bulunduğu bölgede ziyaretçi kabul edilen
saatlerde araç yoğunluğunun fazla olması,
kısmen uzak mesafedeki ücretli katlı otoparka yönelinmesini zorunlu kılmaktadır.
Yakın çevrede ise sadece bir araç için engelli park alanı bulunmaktadır. Şekil 21’de
bisiklet park olanakları da dahil olmak
üzere ulaşım haritasına yer verilmiştir.
Müzenin ana yapısı iki dikdörtgen hacmin
birbirine dik açıda birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Köşe parsele oturtulmuş ilk
dikdörtgen parça, bir cephesi ile caddeye
paralel olacak şekilde uzanmaktadır. Bu
sebeple yapının sınırları aynı zamanda bir

kamusal alan olan kaldırımın da sınırıdır.
Yapının çevresini saran bu kaldırım ve
yollar, ana girişin önündeki boşluğun yine
yapıdan referans alarak tanımladığı alana
kadar herhangi bir engele sahip olmayan
hemzemin asfalt malzemeli olarak düzenlenmiştir. Mimari formda bırakılan boşluk
ile varlığı ortaya konan giriş mekânı,
önündeki yeşil alan ile bütüncül bir ilişki
kurarak görünürlüğünü desteklemektedir
(Şekil 22-23). Bu noktada zemin farklılaştırılmış, kapıların önünde ve arkasında manevra alanı sağlanmıştır. Ancak yüksekliği
bulunduğu kotun tavanına kadar ulaşan ve
bir kolla açılan kapılar kullanılarak kolay
erişim kısmi olarak engellenmiştir.
Korunaklı bir giriş alanı oluşturabilmek
için çift kademeli bir geçiş tasarlanmış,
oluşan ara mekânda ise ziyaretçiye dijital
ekran ve posterlerle müze sergilerine dair
bilgiler sunulmuştur (Şekil 24). Özellikle
zorlu hava şartlarında bu geçiş mekânı ilk
ferahlama alanı olarak yeni bir işlev kazan-
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maktadır. Yapıya giriş eyleminin tanımlanmaya başladığı alan olarak giriş kapısının
önünden itibaren, müzenin iç-dış mekânlarında görme engellilerin takip becerilerini
destekleyebilecek rehber yolların düşünülmediği gözlemlenmiştir (Şekil 25). Böyle
bir ziyarette sergi içeriği hakkında bilgi
verebilecek müze personelinin ziyaretçiye
eşlik edebileceğine veya teknolojik bir alet
ile nesnelerin anlatımının gerçekleştirilebileceğine dair herhangi bir bilgi edinilememiştir. Ayrıca nesnelerin/ eserlerin bilgi
kartlarında Braille alfabesi ile oluşturulmuş
metinlere rastlanmamıştır.
Bütün olarak incelendiğinde geniş bir alana
yayılmış olduğu söylenebilecek müzenin iç mekân organizasyonu, bölüntüsüz
geniş hacimler kurgulamak üzerinedir.
Bu sebeple ayrık mekânlardan ve bunlara
bağlı olarak ortaya çıkabilecek parçalı
girişlerden kaçınılmış, tek girişli bütüncül
mekânlar oluşturulmuştur. Mekânların
yapı içerisindeki dağılımı ise her katta bir
sergileme mekânı çözümlenecek şekilde
yapılmıştır. Diğer bir deyişle sergileme
mekânları arasındaki geçiş, aynı zamanda
katlar arası geçişi de temsil etmektedir.
Girişin hemen karşısında konumlandırılmış
anıtsal merdivenler, vurgusallığının etkisi
ile yapının ana sirkülasyon alanı izlenimi
vermektedir (Şekil 26-27). Geçişlerin bu noktadan yapılabileceğine dair baskın yönlendirmenin yanısıra bodrum kata ve birinci
kata asansör ile de erişim sağlanabilmektedir. Ancak ikinci kattaki sergiye yalnızca
birinci katın fuayesindeki merdivenlerle
ulaşılabilmektedir. Poster koleksiyonundan
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önemli parçaların sergilendiği ve atölye
girişlerinin bulunduğu bir hol olarak ele
alındığında, böyle bir geçiş ile aktivitelerin
devam etmesi gereken yerlere erişimin bir
noktadan itibaren kesildiği söylenebilir.
Müzeye girişin sağlandığı hacim içerisinde danışma bankosu ve kafe dışında
herhangi bir işlev çözülmemiştir. Aynı
zamanda müze dükkâna da hizmet veren
danışma, iç içe geçmiş kütlesel elemanlardan oluşur (Şekil 28). Diğerine göre
daha içeride olan ve böylece ziyaretçinin bekleyeceği alana doğrudan teması
engellenmiş, siyah, sınırları belirsiz ve
nötr özellikteki eleman; bilgisayarları,
kasayı ve dükkâna ait depolamaları içerir.
Yapay aydınlatma elemanları ile çekiciliği
arttırılmak istenen ön plandaki eleman
ise sergi broşürleri ve yatay bir cam
vitrin içerisinde satışa sunulmuş tasarım
nesnelerini sergilemek için kullanılır (Şekil
29). Danışmanın taradığı dikdörtgen alanın
uzun kenarıyla birbirine atıf yapan bir
vitrin de sirkülasyon alanının sol yanına
yerleştirilmiştir. Böylece ön yüzeyiyle
müze dükkâna hizmet ederken, aynı zamanda kafenin mekânsal, görsel sınırlarını
belirlemesi sağlanmıştır. Bekleme ve
dinlenme için kafenin kullanımı dışında
bir çözüm üretilmemiştir. Erişilebilirliğin
bir diğer göstergesi olan tuvaletlerin tüm
kullanıcıları kapsayacak şekilde tasarlanmış olması durumu, müzenin yalnızca
birinci kat fuayesinde olan tuvaletlerinde,
uygun koşullarla yerine getirilmiştir.
Birbirleriyle ilişkili mekânların bağlantılı
veya birbirine yakın olarak kurgulanması

Şekil: 26, 27
Zürih Tasarım Müzesi katlar arası geçiş
alanları. (Merve Karaoğlu Can Kişisel Arşivi,
Zürih, İsviçre ©Nisan 2018).
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Şekil: 28, 29
Zürih Tasarım Müzesi danışma bankosu ve
dükkân. (Merve Karaoğlu Can Kişisel Arşivi,
Zürih, İsviçre ©Nisan 201).

iç mekânda faaliyetlerin etkin ve verimli
bir şekilde yürütülebilmesine katkı sağlayabilmektedir. Zürih Tasarım Müzesi’nin
yeniden işlevlendirme projesinde ihtiyaç
listesinin azamide gerekli olan mekânlar üzerinden oluşturulduğu, bu sebeple
de hacim içerisinde dağınık bir kurgu
oluşturulduğu düşünülmektedir. Örneğin
koleksiyonun bir kısmının sergilendiği sürekli sergileme mekânı bodrum katta iken,
devamı birinci ve ikinci kata yayılmıştır.
Bu sergilerin bir bütün olarak gezilmesinin
istendiği durumlarda, içerikler arasında
kopukluk yaşanmaktadır. Ayrıca her bir
işleve ayrılan mekân büyüklüklerinde
dengesizlik bulunmaktadır. Birçok tasarım
öğesini farklı aktiviteler eşliğinde deneyime açan Swiss Lounge gibi bir mekânın,
kilitli dolaplar için ayrılan bir mekânla
aynı büyüklüğe ve kullanım alanına
sahip olması verimliliği düşürebilecek bir
planlama kararıdır. Aynı karmaşa kamusal
ve özel mekânlar arasındaki hiyerarşik
kurguda da kendini göstermektedir. Tasarım aşamasında çözülmüş olması beklenen
mekânsallaşmış ayrım, pratikte sadece
kapıların kilitlenmesi ile sağlanmıştır.
Tanınabilirlik veya mekânlar arası farklılaşmanın herhangi bir şekilde desteklenmemesi de, ziyaretçinin bu kilitli kapılara
ulaşıncaya kadar serginin sınırlarına dair
fikir edinememesine neden olmaktadır.

Süreli ve sürekli sergileme mekânlarının
tamamı yalın tasarımlı galeriler olarak
kurgulanmış olan müzede, esnekliği destekleyen birincil özellik bu yalın bırakılma
halidir. Serginin değişmesi muhtemel
içeriğine göre yeniden düzenlenebilen
süreli sergileme mekânında, konstrüktif özelliklerin serginin bir parçası gibi,
sergiyle birlikte tasarlanması, değişkenliğin
uygulanabilirliği açısından önemlidir. Tek
işlevli mekânların bölünerek farklı işlevlerle çeşitlendirilebilmesi için gerekli olan
elemanların kullanımına ise müzenin tamamında rastlanmamıştır. Süreli sergileme
mekânında kullanılan kalın bölücü perdeler, sadece sergi içeriğindeki farklılıkların
vurgulanmasına ve kavramsal anlamda bir
ayrım yaratılabilmesine hizmet etmektedir
(Şekil 30). Hareketli donatı elemanları ile esnekliğe katkıda bulunulabilecekken, sürekli
sergileme mekânlarında sabit vitrin tercihlerinin yapıldığı görülmektedir (Şekil 31).
Katlar arası dolaşım için kullanımı ağırlıkta olan merdivenlerin ve genel olarak
zeminin malzemelerinde, yeniden işlevlendirme projesi dahilinde pek fazla değişiklik
yapılmamıştır. Sadece süreli sergileme
mekânının girişinde konumlandırılmış
ikincil merdivenler, kovasıyla birlikte
yeniden tasarlanmıştır. Tırabzan ve/veya
küpeşte kullanımına, kullanım rahatlığı
sağlayabilecek yüksekliklerde çözümlenSayı 33, Temmuz 2021

223

Merve Karaoğlu Can, İpek Fitoz

melerine, rıht ve basamak genişliklerine
dikkat edilmiştir. Merkezi merdivenlerin
malzemesinin tutucu özelliğine bağlı olarak, kaymayı önleyecek başka bir malzemeye ihtiyaç duyulmamıştır. Ancak, ikincil
merdivenler kanalsız, radiuslü, akışkan bir
tasarıma sahiptir ve basamak bitişlerinde
güvenliği arttırabilecek önlemlerin alınmadığı görülmektedir (Şekil 32). Birinci kata ise
Swiss Lounge ile galeriler arasında geçişe
imkân sağlayan rampanın kenarında fosforlu şeritlerin kullanılması, tavan yüksekliği
ilerledikçe düştüğü için uyarı levhalarının
yerleştirilmesi güvenlik önlemleri açısından olumlu bulunmuştur (Şekil 33). Müzenin
girişinden itibaren mekân girişlerinde eşik
kullanımından kaçınılmıştır. Zürih’in tehlikeli bir şehir olarak görülmemesi sebebiyle
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de müzede güvenlik personeli görevlendirilmemiştir.
Mekânın okunabilirliğini arttırabilecek
değişkenlerden işaret ve simgelerin kullanımına müze içerisinde yeterli seviyede
yer verilmediği gözlemlenmiştir. Giriş
kapısının hemen sağ tarafında başlayan
ve herhangi bir yönlendirmeye ihtiyaç
duyulmadan ulaşılan danışma bankosundan sonra ziyaretçinin davranışının nasıl
şekilleneceği belirsizdir. Buradaki personelin verdiği bilgiler; ne yöne gidilebileceği,
gezintinin nereden başlayabileceği veya
hangi mekânın nerede bulunabileceğine
dair kararlarda yardımcı olsa da, mekânın
biçimlenişi bir noktadan sonra kopmalara
sebep olmaktadır. Zemin kattaki aydınlatma elemanlarının, sergileme vitrininin ve

Şekil: 30, 31
Zürih Tasarım Müzesi süreli ve sürekli
sergileme mekânları. (Merve Karaoğlu Can
Kişisel Arşivi, Zürih, İsviçre ©Nisan 2018).

Şekil: 32, 33
Zürih Tasarım Müzesi ikincil sirkülasyon
alanları. (Merve Karaoğlu Can Kişisel Arşivi,
Zürih, İsviçre ©Nisan 2018).
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danışmanın doğrudan merdivene yönlendiren lineer bir tasarıma sahip olması, süreli
sergileme mekânı için sağa yönlenilmesi
gereken noktada müzenin yayınlarının
sergilendiği bir elemanın yolu kesintiye uğratması ve alt-üst katlarda hangi
galerilerin olduğuna dair bilgi veren metin
ve piktogramların merdivenin yanındaki
duvara küçük boyutlarda, görme hizasının
dışında yerleştirilmesi bu kopmaların birincil sebepleridir. Görsel erişim sağlanması
gereken karar noktalarında yazıların algılanamaması kişisel konforu azaltmaktadır.
Ayrıca müzede ziyaretçinin faydalanabilmesi için hazırlanan bir yerleşim planı da
bulunmamaktır. Yalnızca süreli sergileme
mekânına ait eserlerin dağılımını gösteren,
A4 (21x29.7) boyutlarında bir broşür temin
edilebilmektedir. Bu sebeplerle müze içerisinde kaybolma, bulunduğu yere dair fikir
edinememe sonucu hoşnutsuzluk duyguları
ortaya çıkmaktadır.

Şekil: 34, 35
Zürih Tasarım Müzesi Swiss Lounge. (Merve
Karaoğlu Can Kişisel Arşivi, Zürih, İsviçre
©Nisan 2018).

Sosyal etkinliklerin inşa edilebilmesi
için altlık oluşturacak mekânların, sosyal
teması aşırılıktan ve yetersizlikten koruması üretim biçimlerine bağlıdır. Müzenin
teoride kurguladığı bu biçimlerin, pratikte
rastlantısal buluşmaları desteklemediği
görülmektedir. Tasarım nesnelerine yönelik
deneyimi geliştirmeyi vadeden Swiss
Lounge (Şekil 34-35), örgütlenme kapsamında değerlendirilecek tek mekândır.
Mekânda sergilenen donatı elemanlarının
özelliklerine bağlı olarak yalnız kalabilmek
veya toplu etkinlikler gerçekleştirebilmek
mümkündür. Ancak bütün bir hacim olması
kaynaklı görsel, işitsel veya bölgesel per-

deleme imkânı sunamamaktadır. Sınır kavramı dahilinde mahremiyeti destekleyici
elemanlar olan kilitli dolaplar ise, ihtiyacın
çok üzerinde bir sayıda ve anlamsız büyüklükte bir hacim içerisinde kullanılmıştır.
İhtiyaç programı iyi kurgulanmış bir yapı
için söz konusu olamayacak bu aşırılık,
mekânı söylemsizleştirmiştir.
İç mekânda günışığı fizyolojik-psikolojik
iyi olma durumunu olumlu yönde etkilemektedir ve doğal aydınlatmanın görme
koşullarını yerine getirmeye yetmediği durumlarda yapay aydınlatma uygulamalarına
başvurulmaktadır. Zürih Tasarım Müzesi
için bu uygulamalar tam tersi bir sürece tabidir. Çünkü yapının kendisi günışığından
maksimum fayda sağlanabilecek geniş ve
yüksek pencereler ile tasarlanmıştır. Ancak
bir müzenin işlevi ve koruması gereken
eserleri göz önünde bulundurulduğunda bu
denli bir aydınlatma ihtiyaçtan fazlasına
denk gelmektedir ki, ortaya çıkabilecek
zararlar sebebiyle önlem alınmasını gerekli
kılmaktadır. Müzenin günışığına en çok
maruz kalan sergileme mekânı olarak
süreli sergileme hacminde, yarı geçirgen
malzemeyle kaplanmış panellerin her pencerenin önüne monte edilmesiyle çözüm
üretilebilmiştir (Şekil 36). Kullanılan yapay
aydınlatma elemanlarından florasanlar sabit ve genel aydınlatmayı, spotlar hareketli
ve doğrudan nesneleri vurgulama amacına
yönelik bölgesel aydınlatmayı destekleyicidirler (Şekil 37). Mekânın biçimlenişine göre
farklılaştırılan ışık renkleri ise, sınırların
net bir şekilde ayrılmasını sağlamaktadır.
Sürekli sergileme mekânında ise kurulan
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raylı sistemle yapay aydınlatma elemanlarından faydalanılmıştır. Sergileme ünitelerinde çoğunlukla açısız, cam malzeme
tercih edildiği için oluşan yansımalar,
nesnelerin rahatlıkla izlenmesini engellemektedir. Aynı şekilde bazı aydınlatma
elemanlarının amaçsızca yönlendirilmesi
ışık patlamalarına ve yanıltıcı sert gölgelerin oluşmasına neden olmaktadır.
Araştırmacı tarafından müzeye ziyaretin gerçekleştirildiği tarihlerdeki sergide, işitsel yoğunluğa sahip eserlere yer
verilmemiştir.4 Müzenin ilişkili olmayan,
geniş hacimler içerisine yayılmış dağınık
mekânlarında sesin yankılanmasını azaltabilecek malzeme veya donatı elemanlarının
kullanılmamış olması, en ufak sesin bile
ortamda büyümesine sebep olmaktadır. Bu
sebeple sergileme mekânlarından çok ara
veya yardımcı mekânlar, ziyaretçinin rahat
hareket etmesini engellemekte, çıkabilecek en ufak sesin dahi yayılarak diğer
insanların dikkatini dağıtabileceğine dair
tedirginlik yaratmaktadır. Yapı içerisinde
ısıtma panel radyatörler ile sağlanmaktadır.
Gezinti sırasında bu peteklerden uzaklaştıkça üşüme hissinin, güneş ışığına direkt
maruz kalınan pencere önlerinde ise ikili
etkiye bağlı olarak terlemenin arttığı deneyimlenmiştir.
20.yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan
Neues Bauen (Yeni Mimarlık) akımının bir
örneği olan müze yapısı, mimarlığı ortaya
koyan bileşenlerin süsten uzak bir biçimde
kurgulanabilmesi söylemi gereği, sade, dik
açılı, büyük pencereli olarak tasarlanmıştır.
Temel biçimler yapı cephesinde açık bir
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şekilde okunabilmektedir. Yapı; davetkâr,
iç-dış mekân arasında ilişki kuruyormuş izlenimi vermesine rağmen, girişinin hemen
yanındaki parktan koparılarak yan cepheye
alınması ile ziyaretçisini kucaklayan değil,
ziyaretçisiyle arasına engel koyan bir davranışa sahiptir. Bu ikilemin yapı içerisinde
de devam ettiği görülmektedir. Formuna ve
çevresel referanslarına bağlı olarak bütüncül bir etki yaratması, ziyaretçiyi içeride
tutması beklenmektedir; ancak kurgusu
beklenen ölçüde iletişimli bir yaklaşım
sergileyememektedir.
Sonuç Yerine
Türkiye’de yaşanan gelişmeler doğrultusunda bir tasarım müzesinin kurulması
aşamasında başvurulabilecek güncel içerik
ve programlara değinilmiş bu araştırma, toplumun eğitim, kültür, estetik vb.
bilincini geliştirmesi öngörülen müze
mekânlarında gereksinimleri doğru tanımlayabilmek için bir ön çalışma niteliğindedir. Bu sebeple tasarım müzesi özelinde
düşünüldüğünde; pratik anlamda Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin –veya müzenin kurulması öngörülen il ve ilçe belediyelerinin-,
hem teorik hem pratik anlamda ise müze
çalışmaları yürüten akademisyenlerin,
özel tasarım ofislerinin, küratörlerin, bir şehir-çevre-yapı-mekân tasarlayabilmek için
ortak çalışması gereken tüm disiplinlere ait
profesyonellerin bu çalışmadan yararlanabileceği öngörülmektedir.
Bu sebeple incelenmiş olan müze yapısına
dair birkaç gözlem bulgusu gelecek tasarım
çalışmalarında dikkat edilmesi gereken

Şekil: 36, 37
Zürih Tasarım Müzesi aydınlatma uygulamaları. (Merve Karaoğlu Can Kişisel Arşivi,
Zürih, İsviçre ©Nisan 2018).

4 Bu tarihlerde devam eden süreli sergi;
‘Oïphorie Atelier Oï/ 03.03.2018-30.09.2018’
dir.
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noktalara örnek olması açısından şu şekilde
özetlenebilir:
• Ziyaretçinin mekâna ve sergi içeriğine dair deneyimini zenginleştirebilme, kurguya dair bir şemayı/ haritayı/
güzergâhı zihninde oturtabilmesi ile
doğru orantılıdır. Bu yönde doğru
bir algılama süreci, kesişim noktalarında verdiği kararların süreklilik
göstermesini sağlayacak ve yapı
programında yer alan mekânların
tamamında bulunma konusunda
ortaya çıkabilecek eksiklik hissine
kapılmasını engelleyecektir. Ancak
Zürih Tasarım Müzesi’nde algılama
ve zihinde bütüncül bir yol haritası
çizme becerilerini destekleyici basit
yönlendirme ve bilgilendirme elemanlarının kullanımı yetersiz olduğu
gibi mekânın kendisi kurgusal olarak
da yönlendirme desteği sağlamamaktadır.
• Sergileme, dinlenme, yeme-içme,
bilgi edinme mekânları kadar önemli
olmasına rağmen yapının genellikle çözümlenmeyen, tasarlanmayan
bir parçası olarak tuvaletler, Zürih
Tasarım Müzesi’nde bütüncül tasarım
anlayışına dahil edilememiştir.
• Toplumun bireysel veya toplu davranışlarını etkileyen, bir noktadan
sonra ise biçimlendiren mekânlar
olarak müzelerde sosyal etkileşimin
yüksek olması, mekânın tekrar tekrar
üretimine imkân sağlayan kurgusal
çözümlerle mümkündür. İyi bir kurgusal tasarım ile bireyin, iç mekânla
ve bu mekânın kullanıcısı olan diğer
bireylerle iletişim kurması da sağlanacaktır. Zürih Tasarım Müzesi’nde
bu organizasyonel hareket daha sabit
bir biçim üzerine kurulu olduğundan,
müzede vakit geçirmek, nesneler ile
ilgili bilgi edinmek dışında ziyaretçi mekânsal boyutta pasif izleyici
konumda kalmaktadır.
“Tasarım tamamen belli bir nihai amaç ve
açıkça tanımlanmış yöntemler içeren doğrusal bir süreç değildir. Daha çok mümkün
olan en iyi tasarım çözümü için döngüsel,
yinelemeli bir araştırmadır ve bu süreç

yalnızca tasarımcıyı veya tasarımcıları
değil, sayısız diğer katılımcıyı da içerir”
(Van der Voordt, Van Wegen 2005, 133). Özellikle
de sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştiği ve toplumun davranışlarını etkileyen
müze mekânlarının tasarımında tasarımcı,
kullanıcı başta olmak üzere, hizmet alan
veya veren bütün bu katılımcıların gereksinimleri ve taleplerine yabancı kalmamalıdır. Böylece deneyimin kendisi ‘başarılı’ ve
‘daha iyi’ olmayı hedefleyen mekânlarda
her seferinde yeniden üretilebilecektir
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Öz
Dünyamızın ekolojisi her geçen gün artan
insan nüfusu, kaynak tüketimi ve çevre
kirliliğinden dolayı zarar görmektedir.
İnsanlık için vazgeçilmez olan doğal
kaynakların geri döndürülemeyecek şekilde
zarar görmesi, sadece insanların değil,
Dünya üzerinde yaşayan diğer canlıların da
geleceğini tehdit etmektedir. Doğal
kaynakların ağırlıklı olarak inşaat sektörü
tarafından tüketildiği göz önüne alındığında;
sürdürülebilirliğin, özellikle de sürdürülebilir
mimarlığın sahip olduğumuz doğal
kaynakların gelecek kuşaklara aktarılması
için ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır.
Korunan alanlar bilimsel ve estetik açıdan
milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve
kültürel değerlere sahip tabiat parçaları
olmaları nedeniyle, bu alanlarda inşaat
faaliyetlerinin daha titizlikle ele alınması
gerekmektedir.
Bu çalışmanın amacı, literatürde ayrı
başlıklar altında yer alan sürdürülebilir
mimarlık ilkelerinin sistematik bir metaanalizini yapmak ve odak grup (focus group)
tekniğini kullanarak çeşitli alanlardan
uzmanlar ile yapılan çok disiplinli
görüşmelerle Korunan Alanlarda
Sürdürülebilir Mimari Tasarım Kriterlerini
belirlemektir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir mimarlık,
sürdürülebilir mimarlık ilkeleri, korunan
alanlar, odak grup.
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Extended Abstract

This study aims to determine the new and original sustainable architectural design criteria in protected areas by organizing multi-disciplinary
discussions about the buildings to be built in protected areas through focus group methodology. In addition, this article aims to encourage researchers
on this important subject, which has never been found in the literature, and to provide a base for future studies in this field in our country.
Considering sustainability in the broadest framework and the context of protected areas; We can define it as ensuring the continuity of the
diversity and productivity of the biological systems in these areas. In addition, it is necessary to ensure economic and social sustainability in
these areas.
Although the term “sustainable architecture” has been in our lives for more than two decades, there is still no clear consensus regarding its
definition and criteria. When a variable - protected areas - is added to the generic definitions in the literature, the number of sources to be used
as a basis for moving from discourse to practice is very limited.
In the research, qualitative and quantitative research techniques and data analysis methods were brought together by using the mixed method,
since a multidisciplinary process was aimed. These methods are explained in order in the research process.
“Web of Science”, “Scopus”, “EBSCOhost” research databases were used for the systematic analysis to include enough articles. In order to fully
understand the growth, progress, and development of the sustainability paradigm, the articles published between 1987 and 2019 were examined.
The 1980s were the years when the concept of sustainability developed and gained popularity (Du Pisani, 2006). The year 1987 was chosen as
the starting date because the concept of sustainability was first included in the Brundtland Report in 1987 (WCED, 1987). As a research term, the
keywords “sustainab *”, “triple bottom line”, and “green building” were searched in the whole article, publication titles, and/or keywords.
Classified as “dense”, “medium dense” and “less dense” according to the density of the buildings throughout Turkey; The areas that are
operated by the private sector and protected from regions with different climatic conditions were selected. By examining the activity reports of
these areas between 2012 and 2014; The encountered problems were determined by conducting in-depth interviews with the operator and
employees.
Based on the identified problems, questions to be discussed in the focus group meeting were formed. In order not to prevent them from producing
solutions outside the literature, unstructured questions were asked.
For the focus group meeting, the participants were selected to represent different professions among those with at least 5 years of experience in
the General Directorate of Nature Conservation and National Parks.
A focus group study, which is a qualitative research technique, was carried out in order to adapt this draft study to protected areas and to analyze
the obtained data in detail.
Transcripts were analyzed thematically by generating coding nodes for common themes and sub-themes using NVivo 8 (NVivo 8, 2009).
The triangulation method was used in the interpretation of the obtained data. According to this method, the data obtained with the focus group
data collection tools were analyzed objectively in the light of the existing literature, avoiding prejudices.
In this direction, the targets have been determined as follows.
• Goal 1: Ensuring Environmental Sustainability
• Goal 2: Ensuring Economic Sustainability
• Goal 3: Ensuring Social Sustainability
The design criteria developed in line with these upper objectives are gathered under 4 main headings.
• Design Criterion 1: Orientation of the building, taking into account the climate in which the area is located.
• Design Criteria 2: Shaping the building to make maximum use of natural lighting, natural ventilation, heat gain.
• Design Criteria 3: The organization of the building’s spaces, taking into account energy savings, human health, and comfort.
• Design Criterion 4: Selection of building materials.
The main topics, which were initially created on the basis of the three basic pillars of sustainability (environmental, economic, and social), were
filtered from the results of intense discussions and transformed into inclusive headings that can be easily applied by even a person who has no
previous experience in sustainable architecture. These criteria, created within the framework of 3 main objectives, start from the project stage of the
building, continue throughout the life of the building, and end with the demolition of the building. The built environment, built in accordance with
these criteria, will work in harmony with nature as much as possible and will not only harm people but also increase awareness on these issues.

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

Furthermore, this study identifies potential areas for future work. Discussing the created design criteria at the level of regulations, zoning plans
and development plans can be a continuation of this study.
Keywords: Sustainable architecture, principles of sustainable architecture, protected areas, focus group.
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1.

Giriş

Yüzyıllardır doğa ile iç içe yaşayan
insanoğlu, hızla artan nüfusun ve buna
bağlı talep çeşitliliğinin doğal kaynaklar
üzerinde oluşturduğu baskıların farkına
vararak, bu kaynakları tahrip etmeden ve
tüketmeden gelecek kuşaklara aktarmak
için arayışlara girmiştir. Bunun sonucunda,
önceleri çevresel koşullardan korunmak
ve mahremiyetin sağlanması amacıyla
inşa edilen yapılar, zamanla artan ihtiyaçlar sonucunda tabiata verdiği zarar fark
edilerek yeniden tanımlanmıştır. Sanayi
devrimi sonrasında daha da belirginleşen
çevre sorunları başta insan olmak üzere
tüm canlılara zarar vermektedir (Ülger, 2011).
İnsan bu çevre sorunlarının hem sebebi
hem etkileneni konumundadır. İnsan eliyle
oluşturulan çevre sorunları ve doğanın
tahribatı geri dönülemeyecek boyutlara
ulaşmaktadır. Bu sorunları mimari disiplin içinde ele alırsak, doğal çevreye hem
nitel hem de nicel anlamda yönelen, çok
katlı çevresel bir kriz mevcuttur. Bilindiği
üzere iklim değişikliği bugün Dünya’nın
karşı karşıya olduğu ciddi bir çevre sorunu
olarak kabul edilmektedir. Son yıllarda,
Araştırmacılar iklim değişikliği ve yapı
sektörü arasında yakın bir ilişki olduğunu
ortaya koymaktadır (UNEP, 2019). Bu sektör
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
küresel enerjinin %40’ından fazlasını kullanırken; küresel sera gazı emisyonlarının
üçte birinden sorumlu tutulmaktadır (UNEP,
2009). Bu araştırmalar yapı sektörünün
acilen “sürdürülebilir” olması gerekliliğini
ortaya koymaktadır.
Korunan alanlar, ilgili ekosistem hizmetleri
ve kültürel değerleri ile birlikte, doğanın
uzun vadeli korunmasını sağlamak için,
yasal veya diğer etkili yollarla tanınan, tahsis edilen ve yönetilen, açıkça tanımlanmış
coğrafi alanlardır (IUCN, 2008). Bu alanlar,
doğal denge için önem arz eden özelliklere
sahiptirler. Bu alanlar yitirildiğinde ya da
zarar gördüğünde bedelinin ağır olduğu,
tekrar eski haline döndürmenin ya da telafi
etmenin imkânsız olduğu niteliklere sahiptir. Bu alanlarda oluşacak tahribatın doğal
dengeyi önemli oranda bozacağı gerçeği
kaçınılmazdır. Artan insan popülasyonu
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ve sanayileşme çabaları doğrultusunda
korunan alanlara yönelik insan kullanımları bir tehdit oluşturmaktadır. Bu yüzden
bu kullanımlara bir sınırlandırma getirilmesi, bu alanları koruma altına almamızın
başlıca sebeplerindendir. Ama bu alanlarda
koruma kullanma dengesi gözetilerek
ekolojik, toplumsal ve ekonomik açıdan
birçok yararlar üretilebilmektedir (Özalp vd.,
2008). Doğal kaynakların ağırlıklı olarak
yapı sektörü tarafından tüketildiği göz
önünde bulundurulduğunda; sürdürülebilirliğin, özellikle de sürdürülebilir mimarlığın
bu alanlar için büyük öneme sahip olduğu
görülmektedir.
Korunan alanlarda inşa edilen yapıların,
koruma kullanma dengesi gözetilerek, çevreye duyarlı, kaynakları etkin ve verimli
kullanan, enerji tüketimini en aza indiren
yapılar olması; bu alanlarda yer alan biyolojik sistemlerin çeşitliliğinin ve üretkenliğinin devamlılığının sağlanması açısından
büyük önem arz etmektedir. Bu alanlarda
sürdürülebilir mimarinin sağlanması için
alınan her tasarım kararının çevresel ve
kültürel etkileri; yerel, bölgesel ve küresel
çevre açısından da değerlendirilmelidir. Bu
değerlendirmenin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için bir kriterler bütününe ihtiyaç
duyulmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, korunan alanlarda
yapılacak yapılara ilişkin, odak grup metodolojisi aracılığıyla çok disiplinli görüşmeler düzenleyerek, korunan alanlarda yeni
ve özgün sürdürülebilir mimari tasarım
kriterlerini belirlemektir. Bunun yanı sıra
bu makale, literatürde hiç yer bulmayan
bu önemli konuda araştırmacıları teşvik
etmek ve ülkemizde bu alanda yapılacak
sonraki çalışmalar için bir altlık sağlamayı
amaçlamaktadır.
2.

Korunan Alanlarda Sürdürülebilirlik
Mimarlık Kavramı
Teknoloji ve sanayinin gelişmesiyle birlikte dünya nüfusunun hızla artması, doğal
kaynakların hızlı bir biçimde tüketilmesi
sonucunu doğurmuştur. Doğal kaynaklar
açısından yaşanan bu olumsuz durum kültürel, tarihi, ekolojik ve arkeolojik öneme
sahip alanları da etkilemiştir. Bu alanlara
sahip çıkma adına nasıl önceki kuşaklardan
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bize aktarıldıysa, bizden de gelecek kuşaklara aktarılması düşüncesi ile bu alanlar
“koruma” altına alınmıştır. Ülkemizde
de yer alan bu alanlar hem doğal hem de
kültürel kaynaklar açısından son derece
önemlidir.

Tablo: 1
Korunan Alan Kategorileri ve Ulusal
Karşılıkları.

Bir alanın korunan alan niteliği taşıyıp
taşımadığının belirlenmesi için bazı genel
kriterler vardır. Bu kriterleri şu şekilde
sıralamamız mümkündür; “Büyüklük,
Çeşitlilik, Doğallık, Duyarlılık, Enderlik,
Tipiklik, Eşsizlik, Tehlike altında olma,
Temsil etme, Zorunluluk (Taze, 2008).
Ancak bir alanın korunan alan olarak
belirlenmesi için bu kriterlerin hepsini
kapsaması gerekmemektedir. Bazen bu
kriterlerin bir veya birkaçına sahip olması
yeterli olmaktadır. Korunan alan niteliği
taşıdığı tespit edilen alanların koruma
önceliklerine göre sınıflandırılmalarıyla
ilgili kriterler, alanın hangi amaçla kullanılacağının belirlenmesi ve alanın kültürel
durumunun ne olduğuyla ilgili kriterlerdir.
Kullanım hedeflerinin belirlenmesi ile
ilgili kriterlerden bazıları, alanın orman,
su vb. bir rezervi sahip olup olmamasına
göre, alanın coğrafik yerleşim açısından
değer taşıyıp taşımamasına göre, ziyaretçi
ve turistler için çekici olup olmadığına
göre yapılan sınıflandırmalardır. Kültürel durumla ilgili kriterlerin bazıları ise,
sahanın ülkenin kültürel tarihinin niteliği ve gelişimi açısından değer taşıyıp
taşımaması, alanın kültürel, sosyal veya
dinsel nedenlerle toplumun özel ilişkileri

açısından ya da ülkenin kültürel tarihinin
gelecek kuşaklara aktarılmasında önem
taşıyıp taşımamasıdır. Ancak alanlara
yaklaşımlar ülkeden ülkeye farklılıklar
göstermektedir. Dünya üzerinde aynı ismi
taşıyan, fakat yönetim amaç ve uygulamaları açısından farklılık arz eden birçok
korunan alan bulunmaktadır (IUCN, 1994).
Bu farklılıkları gidermek için Uluslararası
Doğayı Koruma Birliği (IUCN) 6 kategori
halinde bu alanları toplulaştırmıştır. Bu
kategoriler Tablo 1’de gösterilmiştir.
Bu kategoriler altında toplanan korunan
alanlar, insan ile etkileşimi baz alınarak
farklılaştırılmıştır. Tablo 2’de gösterildiği
gibi bu alanların yönetim amaçlarını karşılaştırmalı şekilde özetlemek mümkündür.
Tabloda yer alan “1” birincil hedefi, “2”
ikincil hedefi “3” uygulama potansiyeli
olan hedefi, “-” ise uygulanmayan hedefi
temsil etmektedir.
Tablodan da anlaşılacağı üzere, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından
oluşturulan bu kategorilerin temelinde
insan ile etkileşim yatmaktadır. Kategori
numarası arttıkça (I’den VI’e doğru) insan ile
doğa etkileşimi artmaktadır. Örneğin I.
Kategoride yer alan alanlar sınırlı sayıda
insan ile etkileşimde iken, VI. Kategoride yer alan Yönetilen Kaynak Koruma
Alanında (Managed Resource Protected Area)
madencilik, ormancılık ve balıkçılık gibi
ticari faaliyetlere izin verilmektedir (Eagles
& McCool, 2003).
Korunan alanların, insanlarla ne kadar

Korunan Alan Kategorileri

Kullanım amaçları

Türkiye’de Karşılık Geldiği Alan

Ia Mutlak Doğa Koruma Alanı (Strict Nature
Reserve)

Sadece bilimsel amaçlı çalışmalar için yönetilen
alanlardır.

Tabiatı Koruma Alanı

Ib Yabanıl Alan (Wilderness Area)

Sadece yabanıllığın korunması için yönetilen
alanlardır.

Ülkemizde bu kategorinin karşılığı
bulunmamaktadır.

II Millî Park (National Park)

Ekosistem koruma ve rekreasyon için yönetilen
alanlardır.

Millî Park

III Doğal Anıt (Natural Monument)

Özel bir doğal yapıya sahip olan alanların bu
doğal özelliklerinin korunması için ayrılmış
statüdür.

Tabiat Anıtı

IV Habitat/Tür Yönetimi Alanı (Habitat/Species
Management Area)

Yönetim müdahaleleri yoluyla koruma amacıyla
yönetilen alanlardır.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

V Korunan Karasal veya Denizel Peyzaj
(Protected Landscape/Seascape)

Denizel veya karasal koruma ve rekreasyon
amacıyla yönetilen koruma alanlarıdır.

Ülkemizde bu kategorinin karşılığı
bulunmamaktadır.

VI Yönetilen Kaynak Koruma Alanı (Managed
Resource Protected Area)

Doğal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımı
amacıyla yönetildiği koruma alanıdır.

Ülkemizde bu kategorinin karşılığı
bulunmamaktadır.
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Yönetim
Hedefleri

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Kategorileri
Mutlak Doğa
Koruma Alanı

Yabanıl Alan

Millî Park

Doğal Anıt

Habitat/Tür
Yönetimi Alanı

Korunan
Karasal veya
Denizel Peyzaj

Yönetilen
Kaynak
Koruma Alanı

1

3

2

2

2

2

3

Bilim
Yaban Hayatı

2

1

2

3

3

-

2

Biyolojik
Çeşitliliğin
Korunması

1

2

1

1

1

2

1

Çevresel
Hizmetler

2

1

1

-

-

2

1

Doğal ve
Kültürel
Değerler

-

-

2

1

1

1

3

Turizm ve
Rekreasyon

-

2

1

1

1

1

3

Eğitim

-

-

2

2

2

2

3

Sürdürülebilir
Kullanım

-

3

3

-

-

2

1

Kültürel Nitelik

-

-

-

-

-

1

2

etkileşim içerisinde olduğunu bilmek alan
içerisinde üretilen yapılı çevrenin sınırlarını çizilmesi, koruma-kullanma dengesinin
sağlıklı bir şekilde sağlanması açısından
oldukça önem arz etmektedir.
1987’de Dünya Çevre ve Kalkınma
Komisyonu tarafından yayınlanan Brundtland raporu olarak da bilinen “Ortak
Geleceğimiz” adlı rapor, sürdürülebilirliği
tanımlamanın yanı sıra sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için ekonomik, sosyal
ve çevresel kalkınmanın birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.
Sürdürülebilirliği en geniş çerçevede ve
korunan alanlar bağlamında ele aldığımızda; bu alanlarda yer alan biyolojik
sistemlerin çeşitliliğinin ve üretkenliğinin
devamlılığının sağlanması olarak tanımlayabiliriz. Bunun yanı sıra, bu alanlarda
ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğin
sağlanabilmesi de gereklidir. Sürdürülebilirliğin 3 ayağını korunan alan kavramı
ile birleştirdiğimizde su sonuçları elde
edilmektedir.
• Çevresel Sürdürülebilirlik: Yenilenemeyen enerji kaynakları olarak
adlandırılan fosil yakıtlar yerine,
yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımı, doğaya karşı sorumlu davranılması sürdürülebilirliğin çevresel
ayağını oluşturmaktadır.
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•

Ekonomik Sürdürülebilirlik: Bu kaynakların etkin ve verimli kullanılması
sonucu elde edilen maddi gelir ekonomi ayağını oluşturur. Ekonomik
gelişmenin sağlanması sürdürülebilir
ekonomi kavramını gerçekçi kılmaktadır.
• Sosyal Sürdürülebilirlik: Çevreye
duyarlı bir yaklaşımla, doğa ile iç içe
yaşamak sağlıklı toplumların oluşumuna olanak sağlar. Sağlıklı toplumların ekonomik refah içerisinde
yaşaması da sosyal sürdürülebilirlik
olarak tanımlanabilir.
Sürdürülebilir kavramı korunan alanlarda
üretilen yapılı çevreye indirgediğimizde ise
sürdürülebilir mimari bir gereklilik olarak
karşımıza çıkmaktadır.
3.

Literatür Taraması

3.1. Sürdürülebilir Mimarlık ve Kriterleri
Değişen ve gelişen değerler, mimarların
eski çağlardan günümüze kadar sürekli etkileşim içinde olduğu doğal ve yapılı çevreyi
değiştirmekte ve yeniden biçimlendirmektir.
Burton vd. (1996), kaynakların gelecek nesilleri düşünmeksizin kullanımı sonucunda,
nüfusun çoğunluğuna sahip büyük kentlerde sağlık, sosyal ve ekonomik sorunların
giderek artacağını belirtmektedir. Suzuki’ye
(2010) göre artışın bu şekilde devam etme-

Tablo: 2
Korunan Alan Kategorileri ve Ulusal
Karşılıkları. Kaynak: Davey (1998).
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siyle, bu sorunlar orta ve az yoğunluklu
kentlerde de karşımıza çıkacaktır. Birleşmiş
Milletlerin (2004) raporuna göre bu sorunlar insan doğasına aykırı yaşam alanların
ortaya çıkması ve çevresel deformasyon ile
sonuçlanacaktır. Bu endişeler sürdürülebilir
mimariyi gündeme getirmiştir.
Çevreye duyarlı mimari olarak da anılan
sürdürülebilir mimari dönemin koşullarını
ve gelecek nesillerin haklarını göz önünde
bulunduran; malzemeyi, enerjiyi, suyu
ve bulunduğu araziyi etkin ve verimli
kullanan, ve bunları yaparken de insanların sağlık ve konforunu göz ardı etmeyen
faaliyetler bütünüdür (Sev, 2009). Ayrıca bu
anlayış geçmişten günümüze çevre odaklı
mimari faaliyetleri de kapsayan bir üst
başlık olup (Arsan, 2008), bütüncül, planlı ve
mevcut arazinin tüm anlamlarını korumayı da taahhüt eder (Willamson vd., 2003).
Scott (1998) göre bu mimari anlayış sadece
çevresel strateji üzerine kurulu olmayan,
ekonomik ve sosyal yönleriyle mutlaka bir
bütün olarak ele alınmalıdır. Hagan (2001)
ise sürdürülebilir mimarinin malzeme
ayağına dikkat çekerek, mimarın vizyonunun sürdürülebilir bir çevre oluşturmadaki
önemini vurgulamıştır. Sürdürülebilir
mimarlık kriterlerini, mevcut çevreyi ve
bu çevrenin yarattığı toplumsal ve kültürel
Şekil: 1
Sürdürülebilir mimari ilkeleri ve stratejileri.
Kaynak: Kim ve Rigdon (1998).

etkileri gelecek nesillere aktarılmasına
yardımcı olan kriterler bütünü olarak tariflemek mümkündür. Kim ve Rigdon (1998)
tarafından geliştirilen ve geniş çevrelerce
kabul gören sürdürülebilir mimarlık kriterleri 3 temel ilke üzerinde yoğunlaşmıştır.
Bu ilkeler “Kaynakların Korunumu”,
“Yaşam Döngüsü Tasarımı” ve “İnsan İçin
Tasarım” ilkeleridir. Bu ilkeleri, stratejilerle Şekil 1’deki gibi desteklemiştir.
Sürdürülebilir mimari kriterlerini “ekonomik olarak uygun fiyatlı”, “çevre açısından
sağlıklı” ve “teknolojik açıdan verimli” ve
“yüksek performanslı binalar” olarak bir
araya getirmek mümkündür (Edwards, 2005;
Smith, 2006; Sassi, 2006; Steinfeld, 2006; Steele,
2005; Williams, 2007; Newman ve Jennings, 2008;

Vallero ve Brasier, 2008). ABD Ulusal Yapı Bilimleri Enstitüsüne göre, bu kriterler enerji,
su ve ham madde gibi kritik kaynakların
tüketilmesini azaltmak veya tamamen önlemek; yaşam döngüleri boyunca tesislerin
ve altyapıların neden olduğu çevresel bozulmayı önlemek ve yaşanabilir, konforlu
inşa edilmiş ortamlar yaratmayı kolaylaştıracak kriterlerdir (WBDG, 2013). Attman’a
(2010) göre ise, üç ana bileşen üzerinde
şekillenmelidir. Bunlar “Teknolojik ve ekonomik sürdürülebilirlik, Kaynak sürdürülebilirliği, Çevresel sürdürülebilirliktir”.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ
Enerjinin Korunumu

İnsan İçin
Tasarım

Malzemenin Korunumu

YÖNTEMLER

Yaşam Döngüsü
Tasarımı

Suyun Korunumu

STRATEJİLER

İLKELER

Kaynakların
Korunumu

Yapı Öncesi Evre
Yapı Evresi
Yapı Sonrası Evre

Doğal Ortamların Korunumu
Kentsel Tasarım ve Arazi Plan
Konforlu Yapı Tasarımı
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Literatürde sürdürülebilir mimarlık için
çok sayıda sınıflandırma bulunmaktadır. Bu sınıflandırmaların birçoğu dünya
sürdürülebilirliğine giden yolculuğun ilk
adımı olan Bruntland raporuna dayanılarak
yapılmaktadır. Rapora göre sürdürülebilirliğin sağlanması için 3 önemli ayak karşımıza çıkmaktadır; Çevresel, Ekonomik
ve Sosyal sürdürülebilirlik (WCED, 1987).
Bu rapordan yola çıkarak, bu makalede
sürdürülebilir mimarlık kavramı çevresel,
ekonomik, sosyal ve kültürel olmak üzere
üç farklı boyutta ele alınmıştır.
● Çevresel sürdürülebilirlik kaynakların ve ekosistemin korunumu,
● Ekonomik sürdürülebilirlik kaynakların uzun süre kullanımı ve bu
kullanım dan doğan maliyetlerinin en
aza indirgenmesi,
● Sosyal sürdürülebilirlik insan sağlığı
ve konforunun sağlanması, sosyal ve
kültürel değerlerin korunması,
“Sürdürülebilir mimarlık” terimi, yirmi
yıldan daha uzun bir süredir hayatımızda
yer almasına rağmen, tanım ve kriterleri
açısından hala net bir görüş birliğine sahip
değildir. Literatürde yer alan jenerik tanımlara, daha önce düşünülmemiş bir değişken
olan -korunan alanlar- eklendiğinde, söylemden pratiğe geçmek için baz alınacak
kaynakların sayısı çok sınırlıdır. Uluslararası literatür incelendiğinde; Davey (1998)
korunan alanlar için bütüncül bir planlama
sistemi önermiştir. Farklı hedef gruplara
hitaben yazılan bu sistem çok üst ölçekten
korunan alanları ele almasının yanında,
uygulamaya dönük herhangi bir tasarım
kararı içermemektedir. Eagles & McCool
(2003) ise korunan alanlarda yapılan mimariyi sadece turizmin faaliyetleri açısından
ele almıştır. Birkeland (2012) ise doğa ile
yapılar arası uyuma dikkat çekerek binanın
kullanım aşamasında yapının doğaya uyumuna yoğunlaşmıştır. Vasekova (2019) sadece alanın optimum kullanımı yönüyle ele

almıştır. Milosevic (2004) ise sürdürülebilir
mimarinin felsefesinden yola çıkarak, korunan alan ziyaretçilerinin farkındalığının
önemli olduğu burgulamıştır. Literatürde
var olan mevcut birkaç çalışmanın dışında bu konu ile ilgili herhangi bir kaynak
bulunmamaktadır. Bu kaynaklar ise soruna
bütüncül bir şekilde yaklaşmamaktadır.
İnsan tarafından yaratılmış hiçbir çevrenin, doğal çevre veya ekolojik sistemlerin
katkısı olmadan yaşayamayacağı gerçeğini
ile bu boşluğun bir an önce doldurulması
gerekliliği ortaya çıkmıştır.
4.

Yöntem

Araştırmada, çok disiplinli bir süreç hedeflendiği için karma metot kullanılarak nitel
ve nicel araştırma teknikleri ve veri analizi
yöntemleri bir araya getirilmiştir. Bu
yöntemler araştırma sürecindeki sırasıyla
açıklanmıştır.
4.1. Literatürün Analizi
Sürdürülebilir mimari kriterlerine yanıt
arayan ya da bu konuda tarihsel veri sunan
literatürün meta-analizi yapılmıştır. Burada
bildirilen araştırma bulgularına ulaşmak
için sistematik bir inceleme yöntemi kullanılmıştır. Bu bilimsel araştırma yöntemi,
araştırma literatürünü sentezlemek için
kapsamlı, tarafsız bir yöntemdir (Cook vd.,
1997). Sistematik analizin yeteri kadar
makaleyi kapsaması için “Web of Science”, “Scopus”, “EBSCOhost” araştırma
veritabanları kullanılmıştır. Sürdürülebilirlik paradigmasının büyümesi, ilerlemesi
ve gelişiminin tam olarak kavranması için
1987-2019 yılları arasında yayınlanan
makaleler incelenmiştir.1980ler sürdürülebilirlik kavramının geliştiği ve popülerlik
kazandığı yıllardır (Du Pisani, 2006). Başlangıç tarihi olarak 1987 yılının seçilmesinin
nedeni, sürdürülebilirlik kavramının ilk kez
1987’de Brundtland Raporunda yer almış
olmasıdır (WCED, 1987). Araştırma terimi
olarak tüm makalede, yayın başlıklarında

Araştırmanın Sınırları
Veritabanı:
-Web of science
-Scopus
-EBSCOhost
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Araştırmanın terimleri:
-Sustainab*
-Three bottom line
-Green building

İlk Araştırma Sonucu

Zaman aralığı:
-1987-2019

1458

Şekil: 2
Sistematik Literatür Taramasında İzlenen Yol.
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ve / veya anahtar kelimelerde “sustainab*”,
“triple bottom line”, and “green building”
anahtar kelimeleri aranmıştır.
İlk arama sonuçlarına göre toplam 1458
ilgili makale elde edilmiştir. Elde edilen bu
makalelerin konu ile alakalı olup olmadığı,
her birinin içeriği kontrol edilerek belirlenmiştir ve daha sonra mükerrer makaleler
süreç dışı bırakılarak 115 makale incelenmek üzere araştırmaya dahil edilmiştir.
Bu meta analiz sonucunda genel prensiplerin belirlenmesinin ardından, Korunan
Alanlarda Sürdürülebilir Mimari Tasarım
Kriterlerinin ilk taslağı üretilmiş ve odak
grup toplantısı katılımcıları ile paylaşılan
bir çıktı oluşturulmuştur.
4.2. Korunan Alanların Temel
Sorunlarının Belirlenmesi
Tablo: 3
Korunan Alanların Temel Sorunları.
Tablo: 4
Uzmanların mesleki bilgileri ve deneyimleri.

Türkiye genelinde yapıların yoğunluklarına
göre “yoğun” “orta yoğun” ve “az yoğun”
olarak sınıflandırılan; işletmeciliği özel
sektör tarafından yürütülen ve farklı iklim

Korunan Alanların Sorunları
1. Yapıların enerji tüketimlerinin fazla olması
2. Yapıların su tüketimlerinin fazla olması
3. Yapılarda kullanılan malzeme/ iklim uyumsuzluğu
4. Yapılarda kullanılan malzemelerden kaynaklı ziyaretçilerde görülen alerjik reaksiyonlar
5. İşletme maliyetlerinin çok fazla olması
6. İnşaat sürecinde alanın zarar görmesi
7. İnşaat malzemelerinin alanın flora ve faunasına zarar vermesi
8. Yapılaşma için alan seçimindeki yanlışlıklar/problemler
9. Yapılaşma için önerilen alanın inşaat maliyetlerini arttırması
10. Çok büyük veya çok küçük yapı planlaması
11. Yapı ile iklim uyumsuzlukları
12. Yapı organizasyonu problemleri
13. Yapılaşma için uyulması gereken kriterler olmaması
Kurumu

Meslek

Deneyim Süresi

Uzman 1

Tarım ve Orman Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü

Mimar

12

Uzman 2

Tarım ve Orman Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü

İnşaat Mühendisi

8

Uzman 3

Tarım ve Orman Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü

Şehir Plancısı

11

Uzman 4

Tarım ve Orman Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü

Peyzaj Mimarı

9

Uzman 5

Tarım ve Orman Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü

Orman Mühendisi

15

koşullarına sahip bölgelerden korunan
alanlar seçilmiştir. Bu alanların 2012-2014
yılları arasındaki faaliyet raporları incelenerek; işletmeci ve çalışanlarla derinlemesine görüşmeler (in-depth interview) yapılarak
karşılaşılan problemler tespit edilmiştir.
Toplanan veriler ve derinlemesine görüşmeler sonucunda daha anlamlı bir tartışmayı teşvik etmek için, mevcut sorunlar 13
başlıkta toplanmıştır.
4.3. Görüşme Sorularının Belirlenmesi
Tespit edilen bu problemler ziyaretçi
memnuniyeti/deneyimi, yapıların başlangıç ve işletme maliyetleri, yıllık enerji ve
su tüketimi, alanlardaki yapı inşası öncesi
ve sonrası flora ve faunanın durumu (tür
çeşitliliği) gibi başlıklar altında toplanmıştır.
Bu problemlerden yola çıkılarak Odak
grup toplantısında tartışılacak sorular
oluşturulmuştur. Literatür dışında çözüm
üretmelerinin önüne geçmemek adına- şu
üç ana temalı yapılandırılmamış (unstructured) sorular yöneltilmiştir: (a) Korunan
alanlarda mevcut çevresel problemler
nelerdir ve çevresel sürdürülebilirlik nasıl
sağlanabilir? (b) Korunan alanlarda mevcut
ekonomik problemler nelerdir ve ekonomik sürdürülebilirlik nasıl sağlanabilir? (c)
Korunan alanlarda mevcut sosyal problemler nelerdir ve sosyal sürdürülebilirlik nasıl
sağlanabilir?
4.4. Uzmanların Seçimi
Odak grup toplantısı için katılımcılar, en az
5 yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğünde deneyimi olanlar arasından
farklı meslekleri temsil etmek üzere seçilmiştir. Seçilen uzmanların mesleki bilgileri
ve deneyimleri Tablo 4 de gösterildiği
gibidir.
4.5. Odak Grup Toplantısı
Üretilen bu taslak çalışmanın korunan
alanlara uyarlanması ve elde edilen verilerin detaylı bir şekilde analiz edilmesi için
nitel bir araştırma tekniği olan odak grup
(focus group) çalışması yapılmıştır. Bu yöntemle, farklı disiplinlerden uzmanlar (mimar,
inşaat mühendisi, şehir plancısı, peyzaj mimarı ve
orman mühendisi) aynı

toplantıda bir araya
getirilip, taslak kriterler bütünü tartışılmıştır. Bu yöntemde etkin moderatörlük, farklı
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katılımcıların fikirlerini daha kolayca ifade
etme fırsatı vereceğinden (Stewart & Williams,
2005), çalışma amaçlarını iyi bilen alanında
uzman bir kişi moderatör olarak belirlenmiştir. Katılımcılara toplantı öncesinde çalışmanın amacı belirtilmiş; katılımcı olarak
kendi haklarının ve kişisel verilerinin korunacağının güvencesi verilmiştir. Yapılan
odak grup toplantıları bir moderatör ve bir
raportör eşliğinde yürütülmüştür. Toplantı
öncesinde uzmanlara hazırlanan literatür
taraması ve korunan alanların sorunları
ile ilgili 20 dk’lık bir sunum yapılmıştır. 3
saatlik (gerektiğinde 15’er dk’lık aralar verilmiştir) odak grup toplantısında uzmanlara
“4.3 Görüşme Sorularının Belirlenmesi”
başlığında belirtilen ana temalarda sorular
yöneltilmiştir. Oturumda, her uzmanın
hiçbir baskı altında kalmadan fikirlerini
ifade etmesine azami özen gösterilmiştir.
Toplantıda dijital kayıt cihazları ile tüm
konuşmalar kayıt altına alınmıştır. Toplantı
sırasında uzmanlara düşüncelerini toparlamak ve not almak amacıyla sağlanan boş
kağıtlar, toplantı bitiminde toplanıp, kayıt
altına alınmıştır.
4.6. Görüşme Analizi
Görüşmenin analizinde eşzamanlı olarak
veri toplayan ve analiz eden Gömülü Teori
Yaklaşımı (grounded theory approach) kullanılmıştır (Tuckett, 2005). Bu yaklaşım herhangi
bir teoriye ulaşmak ya da bir konuyu
araştırmak için tümdengelimci ön varsayımlara yaslanmak yerine sürekli veri girişi
ile kurama ulaşmayı amaçlamaktadır. Başka
bir ifadeyle Gömülü teoride, az bilinen bir
olguda üzerine yeni bilgiler eklemek için
standart yöntemler yerine bireylerde var
olan görüş ve bilgileri kullanılır (Glaser &
Transkriptlerin
yüklenmesi
Uzmanlarca
yapılan bütün
yorumlar yazıya
dökülmüş ve
Nvivo 8
programına
yüklenmiştir.
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Strauss, 2006). Transkriptler, NVivo 8 kullanı-

larak ortak temalar ve alt temalar için kodlama düğümleri oluşturularak tematik olarak analiz edildi (NVivo 8, 2009). Tekrarlanan,
benzer ve farklı referanslar düğüm olarak
belirlenmiş ve gözden geçirilmiştir. Ortaya
çıkan temaların basılı bir özeti doğrulama
için katılımcılara sunulmuştur. Uzmanlar
yeni bir tema belirtmemiş olup, temalarda
herhangi bir düzeltmeye ihtiyaç duymamışlardır. Nihai rapor bir MS Microsoft word
belgesine aktarıılmıştır. (bknz Tablo 5).

5. Sonuçlar
Araştırma metodolojisi ve süreci çoklu
adımlardan oluşmaktadır. Seçilen uzmanların farklı disiplinlerden olmasına ve korunan alanlarda deneyimine dikkat edilmiştir.
Bu alanda 8 ile15 yılları arasında değişen
deneyime sahip olan uzmanlar, alanın sahip
olduğu özgün değerlerin farkında olup, bu
değerlere ve potansiyeline zarar vermeden, koruma kullanma dengesi gözetilerek
hizmete açılması amacıyla bu kriterlere
yaklaşmışlardır. Aynı kurumdan seçilmesinin yaratacağı yanlılığın önüne geçmek için
odak grup toplantısına her meslek grubundan yalnızca 1 kişi davet edilmiştir. Elde
edilen verilerin yorumlanmasında üçgenleme (triangulation) metotu kullanılmıştır. Bu
yönteme göre odak grup veri toplama araçları ile elde edilen veriler, mevcut literatür
ışığında objektif bir biçimde, ön yargılardan
uzak durularak analiz edilmiştir.
Toplantı sonucunda alınan kararlar, sorunların tespit edildiği bölge müdürlükleri
teknik elemanlarına sunulmuş ve görüşleri
istenilmiştir. Bu görüşler ve geri dönüşlerle
gözden kaçırılan noktaların minimuma
indirilmesi hedeflenmiştir

Verilerin birleştirilmesi
ve kodlanması

Uzman
yorumları
birleştirilmiş,
her bir bilgiye
bir kod
atanmıştır.

Verilerin kategorize
edilmesi

Kodlar
gruplandırılmış
ve
kategoriler
oluşturulmuştur.

Şekil: 3
Verilerin analizi süreci.

Çapraz durum
analizleri

Benzerlikler
incelenmiştir.
Ortak noktaları
tesvir etmek için
geniş temalar
yaratılmıştır.

Korunan Alanlarda Sürdürülebilir Mimari Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi: Odak Grup Metodu

Ana temalar

Alt temalar (Kategoriler)

Kodlar

01. Çevresel
Sürdürülebilirlik

01.01. Yapı yönlendirilmesi

01.01.01. Saydam (pencere, kış bahçesi vb.) ve opak (duvar, çatı vb.) yüzeylerin yönleri
01.01.02. Pasif solar enerji
01.01.03. Kışın soğuktan korunma
01.01.04. Yazın sıcaktan korunma

01.02. Arazinin özellikleri

01.02.01. Arazinin eğimi
01.02.02. Alana en az müdahale

01.03. Doğal değerleri

01.03.01. Canlılara zarar vermeden yapım sürecinin sürdürülmesi
01.03.02. İnşaat atıklarının toplanması
01.03.03. Alanın flora ve faunası

01.04. İklim verileri

01.04.01. Hâkim rüzgâr yönünün belirlenmesi
01.04.02. Güneşten maksimum faydanın sağlanması

01.05. Malzeme seçimi

01.05.01. Yeniden kullanılabilen, dönüştürülebilen malzeme seçimi
01.05.02. Gömülü enerjisi düşük malzeme düşük olmasına

02. Ekonomik
Sürdürülebilirlik

02.01. Yapının işletme maliyeti

02.01.01. İklime göre tasarım
02.01.02. Bakım ve tamirat ihtiyacı az olan malzemeler

02.02. Yapının büyüklüğü

02.02.01. Yapının biçimi
02.02.02. Yapının uygun boyutlandırılması

02.03. İklim verileri

02.03.01. Pasif solar enerji
02.03.02. İklime göre tasarım

02.04. Enerji tasarrufu sağlama

02.04.01. Yenilenebilir enerji kaynaklarının varlığı
02.04.02. Yapı mekanları organizasyonu
02.04.03. Saydam (pencere, kış bahçesi vb.) ve opak (duvar, çatı vb.) yüzeylerin yönleri
02.04.04. Yapı içindeki faaliyetler
02.04.05. Pasif ısı kazanım seçenekleri
02.04.06. Doğal aydınlatma
02.04.07. R-değeri yüksek malzeme

03. Sosyal
Sürdürülebilirlik

02.05. Malzeme seçimi

02.05.01. Yüksek ısıl kütleye özelliğine sahip malzemeler

03.01. İklim verileri

03.01.01. Görsel konfor
03.01.02. Doğal havalandırma
03.01.03. Doğal aydınlatma
03.01.04. Dış mekân ile iletişimin sağlanması

03.03. Malzeme seçimi

03.03.01. İnsan sağlığı ve konforu
03.03.02. Malzemelerin toksik madde içermemesi
03.03.02. İç mekânda açık renkli malzeme kullanımı

Tablo: 5
Odak grup tematik analizinden ortaya çıkan
temalar.

6.

Korunan Alanlarda Uygulanacak
Yeni ve Özgün Bir Sürdürülebilir
Tasarım Kriterleri

Literatür taraması sonucunda elde edilen
kriterlerden sürdürülebilirliğin üç ayağı
olarak tanımlanan çevresel, ekonomik ve
sosyal sürdürülebilirliğin hiçbirini dışlamadan taslak kriterler bütünü geliştirilmiş;
yerinde tespit edilen problemlere dayanılarak oluşturulan sorular ve taslak üzerinde
mimar, inşaat mühendisi, şehir plancısı,

peyzaj mimarı ve orman mühendisi gibi
farklı disiplinlerden uzmanlar odak grup
yöntemiyle bir araya getirilmiş ve korunan alanlara özgü ve özgün sürdürülebilir
tasarım kriterlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Belirlenen kriterlerin üst başlıklar
olarak belirlenmesi, alt başlıklarının
yerinde analizler yapılarak oluşturulması
korunan alanların kategorilerine ve alanın
bulunduğu iklim özelliklerine göre esnetilmesine olanak sağlamaktadır.
Sayı 33, Temmuz 2021
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Bu doğrultuda hedefler aşağıdaki gibi
belirlenmiştir.
• Hedef 1: Çevresel Sürdürülebilirliğin
sağlanması
• Hedef 2: Ekonomik Sürdürülebilirliğin sağlanması
• Hedef 3: Sosyal Sürdürülebilirliğin
sağlanması
Bu üst hedefler doğrultusunda geliştirilen
tasarım kriterleri 4 ana başlık altında toplanmıştır. Bu kriterler aşağıdaki gibidir;
Tasarım Kriteri 1: Alanın bulunduğu
iklim göz önünde bulundurularak yapının
yönlendirilmesi
Korunan alanlarda alan kategorisine göre
koruma kullanma dengesi gözetilerek
yapı inşa etmeye karar verildikten sonra
planlama aşamasında alanın biyoklimatik
özellikleri ve topografik özellikleri analiz
edilmelidir. Belirlenen güneş, rüzgâr yönü
gibi biyoklimatik özelliklere göre binanın
yönelimine, alanın topografik özellikleri de
dahil edilerek karar verilmelidir. Yapının
pasif güneş enerjisinden yazın yüksek
koruma, kışın ise yüksek kazanım elde
edilmesi sağlanmalıdır. Bunu yaparken
binanın saydam (pencere, kış bahçesi vb.) ve
opak (cephe, çatı vb.) yüzeylerinden yararlanılabilir. Yapının yönlendirilmesinde sadece
ısı kazanımı ya da ısından korunma amaçlanmak yerine, yapı mekanlarının aydınlatılması ve görsel konforun sağlanması da
hesaba katılmalıdır. Bunu yaparken yapının
içindeki faaliyetlerin (çalışma, eğlence, toplantı
vb.) baz alınması gerekir. Yapı balkon teras
ve veranda kısımlarında hâkim rüzgâr yönü
düşünülmelidir. Yapı doğal havalandırmaya
imkân verecek şekilde yönlendirilmelidir.
Tasarım Kriteri 2: Doğal aydınlatma,
doğal havalandırma, ısı kazanımından
maksimum faydalanacak şekilde yapının
biçimlendirilmesi
Yapının yönlendirilmesinin ardından
yapının biçimlendirilmesi aşamasına geçilmelidir. Bu aşamada bina kabuğu, bina
açıklıkları ve çatı gibi sistemlerin doğal
aydınlatma, doğal havalandırma ve ısı kazanım yöntemleriyle çözümlenmesi gerekmektedir. Yapının biçimi ile enerji performansı arasında sıkı bir ilişki olduğundan,
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yapının cephe yüzeyinin hacme oranı bulunulan iklime göre şekillenmelidir. Bu oran
arttıkça istenmeyen ısı kayıpları veya ısı
kazanımları artacaktır. Enerji performansı
açısında kış aylarında rüzgârdan koruyan
ve yaz aylarında direk güneşten korunan
iç avlular düşünülebilir. Düz çatılar enerji
verimliliği açısından eğimli çatılara göre
daha zayıf kaldığından, iklimine göre çatı
tipi seçilmelidir. Trombe duvar, ısıl kütle
odaları gibi pasif ısı kazanım seçenekleri
düşünülmelidir. Doğal havalandırmanın
sağlanması için yapı açıklıklar temiz hava
yönünde tasarlanmalıdır. Farklı yüksekliklerde açıklıklar kullanılarak yapı
içinde havanın akışı sağlanmalıdır. Yüksek
katlı yapılar için baca etkili havalandırma
sistemi oluşturulmalıdır. Baca etkili hava
sistemi uygulanacak ise mekân derinliğinin, açıklıktan uzaklığı 6 m’yi geçmemesine ve açıklıkların toplam alana oranına
dikkat edilmelidir. Yapıların doğal havalandırmadan maksimum faydayı sağlaması
için yapının uzun cephesinin hâkim rüzgâr
yönünde olmasına dikkat edilmesi gerekir.
Doğal aydınlatmanın sağlanabilmesi için
birden fazla yapı olması durumda birbirini
gölgeleme durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Binanın çok geniş olması durumunda etkili bir doğal aydınlanma sağlanamamaktadır. Bu durumlarda atrium, çatı
pençesi ve iç avlu gibi seçenekler düşünülmelidir. Doğal aydınlatma, ısı kazanımları
ile birlikte düşünülmeli, sıcak iklimlerde
yapının aşırı ısınmasına neden olabilecek
uygulamalar gözden geçirilmelidir. Bu gibi
durumlarda geniş saçaklardan ve kütlesel
oynamalardan yararlanılabilir.
Tasarım Kriteri 3: Enerji tasarrufu, insan
sağlığı ve konforu göz önünde bulundurularak yapının mekanların organizasyonu
Yapının biçimlendirilmesinin ardından
mekanların organizasyonu safhasına geçilmelidir. Bu aşamada mekân organizasyonu
enerji tasarrufu, insan sağlığı ve konforu açısında ele alınmalıdır. Benzer ısıl
değerlere sahip mekanların birbirine yakın
yerlerde konumlandırılması, enerjinin
verimli kullanımı açısından gereklidir. Isı
ihtiyacı çok olan mekanların yapının güney
cephelerde, az olanların ise kuzeye bakan
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malzemelerden uzak durulmalı, bakım ve
tamirat ihtiyacı az olan malzemeler seçilmelidir. Yüksek ısıl kütle özelliğine sahip
malzemeler ile mekân sıcaklık salınımlarını önlenebilir. Doğal aydınlatmadan az
yararlanılan yerlerde açık renkli malzemelere yönelinerek, görsel konfor sorunları
önlenebilir. Isı kaybı ve kazanımı açısından
bina kabuğunda R-değeri yüksek malzeme
kullanılmalıdır. Eğer yapı sıcak bir iklimde
yer alıyorsa, güneye bakan açıklıklarda
geçirgenlik özelliği daha düşük camlar
seçilip, kuzeye bakan cephelerde geçirgenlik artırılabilir.

sağlıklı bir şekilde sağlanması açısından
oldukça önem arz etmektedir. Sadece
yapılı çevrenin sınırlarının çizilmesinin
ötesinde, uygulanacak mimari teknikler,
arazi uygunluğu, mimari plan şeması ve
kullanılacak malzeme seçimi de alanların
gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılmasında önemli bir rol oynamaktadır.
Bu yüzden bu alanlardaki yapılaşmaların
sürdürülebilir kriterlere bağlanması gerekmektedir. Ancak literatür sürdürülebilir
mimari kriterleri açısından çok zengin olsa
da, bilimsel ve estetik açıdan milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel
değerlere sahip korunan alanlar açısından
sayısal olarak birkaç çalışmanın ötesine
geçememektedir (bknz: Davey, 1998; Eagles &
McCool, 2003; McHarg, 1992; Milosevic, 2004).
Bu çalışmalar korunan alanlarda yapılacak
yapıları bütüncül bir bakış açısıyla ele
almak yerine; bazı kavramları ön planda
tutarak kısmı çözümler sunmuşlardır. Artan dünya nüfusu ile korunan alanlar üzerindeki baskı her geçen gün artmaktadır.
Bu alanları insan yaşamından soyutlamanın imkânsız olduğu gerçeği göz önünde
bulundurularak, onların koruma kullanma
dengesi gözetilerek kontrollü bir şekilde
hizmete sunulması gerekmektedir. Bu da
ancak öncesinde yapılacak bütüncül bir
plan dahilinde mümkün olabilir. Bu alanlarda yapılacak yapıların sürdürülebilir
olması için uygulama dönük, kapsayıcı bu
alanlara özgü tasarım kriterlerine ihtiyaç
vardır. Bu kapsamda bu çalışma, literatürdeki boşluğu sistematik ve disiplinler arası
kapsayıcı bir bakış açısıyla doldurmayı
hedeflemektedir. Buna ek olarak literatürde bütüncül bir şekilde yer bulamayan
bu önemli konuda araştırmacıları teşvik
etmek ve ülkemizde bu alanda yapılacak
sonraki çalışmalar için bir altlık sağlamayı
amaçlamaktadır.

7. Tartışma
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN)
tarafından, insan ile doğanın etkileşimi
baz alınarak oluşturulan kategoriler baz
alındığında, bazı alanlarda sınırlı da olsa
yapılaşmaya izin verilmektedir. Bu alanlarda üretilen yapılı çevrenin sınırlarının
çizilmesi, koruma ve kullanma dengesinin

8. Sonuç ve Değerlendirme
Doğa ile iç içe yaşayan insanoğlu yapılı
çevre eliyle ona zarar vermektedir. Gelecek
kuşaklarında söz sahibi olduğu doğayı
en iyi şekilde korumak tüm insanlığın
görevidir. Doğayı korumak ondan uzaklaşmak anlamı taşımamaktadır. Çünkü
insanoğlunun doğaya ihtiyacı vardır.

cephelerde konumlandırılması gerekmektedir. Eğer farklı ısıl değerlere sahip mekanlar aynı yerde konumlanmak zorundaysa
aralarına tampon bir mekân yapılabilir.
İnsan sağlığı ve konforu açısından, bulunulan alanın sıcaklığına, sahip olduğu nem
değerine varsa hava ve gürültü kirliliği
üreten geniş yollara göre yapı bölmelendirilmelidir. Mekân derinliklerinin fazla
olmasına dikkat edilmeli; bu derinliklerin
kat yüksekliğinin iki katını geçmemesine
özen gösterilmelidir.
Tasarım Kriteri 4: Yapı malzemeleri
seçimi
Yapı inşasında kullanılan malzemeler
yapının sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli rol
oynamaktadır. Mekân organizasyonu belirlendikten sonra malzeme seçimi aşamasında malzemeler sağlık, çevreye duyarlılık
ve ekonomi açısından değerlendirilmelidir.
Özellikle korunan alanlar için seçilecek
malzemelerin bölgeye uyumuna, yerel kaynaklardan temin edilebilmesine ve gömülü
enerjilerinin düşük olmasına özen gösterilmelidir. Malzemelerin yeniden kullanımı,
dönüştürülmesine dikkat edilmelidir. Sağlık açısından toksik madde içeren (mineral
yünlü duvarlar, asbest, hidrokloroflorokarbon vb.)
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Koruma ve kullanma dengesi gözetilerek
doğa ile kazan-kazan prensibine uygun olarak faydalanabilmek mümkündür. Bunun
sağlanması ancak yapılı çevre inşası öncesi
yapılacak sürdürülebilir bir planlama ile
mümkündür.
Korunan alanlar doğa ile insanın etkileşiminde adeta bir ara yüz görevi görürler.
Bu alanlara inşa edilecek yapılı çevre
önem arz etmektedir. Çünkü bu alanlar
yitirildiğinde ya da zarar gördüğünde
sebep olacağı sonuçların bedelinin ağır
olduğu, tekrar eski haline döndürmenin ya
da telafi etmenin imkânsız olduğu alanlardır. Sürdürülebilir mimarlık ilkelerinden
yararlanılarak yapılı çevre oluşturulmalı,
mümkün olduğunca az zarar vererek,
insanların kullanımına sunulmalıdır.
Sürdürülebilirlik literatürü oldukça geniş
olmasına rağmen, daha önce bütüncül bir
şekilde birlikte anılmamış olan korunan
alanlar kavramıyla sürdürülebilir mimariyi
ele alan bu makalenin amacı literatürde
ayrı başlıklar altında yer alan bu tasarım
ilkelerini toplulaştırarak, korunan alanlarda
inşa edilecek yapılarda dikkat edilmesi gereken tasarım kriterlerinin belirlenmesidir.
Sürdürülebilirlik tanımından gelen birçok
disiplini içinde barındıran bir kavram
olması nedeniyle, her ne kadar mimariye
uyarlandığında isminde taşıdığı “mimarlık” kelimesinden dolayı sadece mimarları
ilgilendiren bir alan olarak düşünülse de
aslında birden fazla meslek disiplinini
içermektedir. Tek bir disiplin perspektifi
ile ele alınmasının, sürdürülebilirliğin çok
anlamlı doğasına aykırı olacağı endişesiyle
bu çalışma birden fazla meslek disiplinini
bir araya getirmiştir. Odak grup yöntemi ile
bir araya getirilen uzmanlar, kendi alanları
adına çevreye yönelik taşıdıkları endişeleri dile getirerek, yerinde tespit edilen
sorunlardan geliştirilen tartışma soruları
ve literatür araştırması sonucu sunulan
taslak yardımıyla, korunan alanlara özgü
sürdürülebilir mimari tasarım kriterlerini
oluşturmuşlardır. Seçilen bu uzmanların
daha önceden korunan alanlar deneyimi
olmasına ayrıca dikkat edilmiştir. Bu
alanda 8 ile15 yılları arasında değişen deneyime sahip olan uzmanlar, alanın sahip
olduğu özgün değerlerin farkında olup, bu
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değerlere ve potansiyeline zarar vermeden, koruma kullanma dengesi gözetilerek
hizmete açılması amacıyla bu kriterlere
yaklaşmışlardır. Çok disiplinli bu toplantı
sonunda oluşturulan korunan alanlara özgü
ve özgün kriterlerin üst başlıklar olarak
belirlenmesi kararı alınmıştır. Üst başlıkların oluşumunda önemli rol oynayan,
yerinde deneyimlenerek oluşturulan sorular
çerçevesinde, her uzman kendi alanını
baz alarak karşılaşılan bu sorunların nasıl
giderileceği ile ilgili görüşlerini açıklamıştır. Görüşler arasında çelişme olması
durumunda yarar-zarar analizi yapılarak
sonuca ulaşılmıştır. Toplantıda alt başlıklar
da tartışılmış olup; korunan alanın değer,
potansiyel, çevresel ve iklimsel koşullarına
göre yerinde analizler yapılarak oluşturulmasına karar verilmiştir. Ayrıca toplantıdan
çıkan sonuçlar, sorunların tespit edildiği
bölge müdürlükleri teknik elemanlarına sunulmuş ve görüşleri istenilmiştir.
Bu görüşler ve geri dönüşlerle gözden
kaçırılan noktaların minimuma indirilmesi
hedeflenmiştir. Bu uzun süreç sonucunda
yerel dinamiklerinde içine katıldığı tasarım
kriterleri oluşturulmuştur.
İlk başta sürdürülebilirliğin üç temel ayağı
(çevresel, ekonomik ve sosyal) esas alınarak
oluşturulan ana başlıklar yoğun tartışmalar sonucundan filtrelenerek uygulamaya
yönelik, daha önce sürdürülebilir mimari
hakkında deneyimi olmayan bir kimsenin
dahi rahatlıkla uygulayabileceği kapsayıcı
üst başlıklara dönüştürülmüştür. Belirlenen 3 ana hedef çerçevesinde oluşturulan
bu kriterler bütünü yapının proje aşamasından başlayıp yapının yaşam ömrü
boyunca devam edip, yapının yıkılması ile
son bulmaktadır. Bu kriterlere uyularak
inşa edilen yapılı çevre doğa ile mümkün
olduğunca uyumlu çalışıp, az zarar vererek hem insanların kullanımına sunulacak hem de bu konulardaki farkındalığı
arttıracaktır.
Ayrıca, bu çalışma gelecekteki çalışmalar
için potansiyel alanlar tanımlamaktadır.
Oluşturulan tasarım kriterlerinin yönetmelik, imar planları ve gelişme planları
seviyesinde tartışılması bu çalışmanın
devamı olabilir.
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9.

Teşekkür

Bu çalışmayı destekleyen Doğa Koruma
ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Genel
Müdürüne ve değerli görüşlerini esirgemeyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü çalışanlarına teşekkürü bir borç
bilirim

•
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Öz
Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle
“sürdürülebilirlik” kavramının değiştiği ve
mimarlığının yeni bir uluslararası dil olarak
yaygınlaştığı görülmektedir. Bu durum,
sürdürülebilirliğin amaçlarının yeniden
hatırlatılarak yöntem ve etkilerinin
sorgulanması gerektiğini düşündürtmektedir.
Mimarlığın yerel sınırlarının gözetilerek yeni
olanaklarla bütünleştirilme yöntemlerinin
araştırılması hem günümüzde yaygınlaşan
“sürdürülebilir mimarlık” algısını
zenginleştirecek hem de konunun tarihsel
okuma zincirini değiştirecektir.
Bu konunun önemli örneği, 1930’larda
emperyal bir söylem olarak ortaya çıkan ve
sömürge mimarlığı olarak nitelenen tropikal
bölgelerdeki mimarlık uygulamalarıdır.
Uluslararası Modern Mimarlığın yükseliş
dönemi olmasına rağmen, bu bölgelerde
iklime duyarlı, enerji ve kaynakların
korunması fikri ile yerele saygılı modern,
melez bir anlayış yaratılmıştır. Bu çalışma,
Tropikal mimarlığı yerelleştirilmiş bir
modernizm olarak görmenin ötesinde
sürdürülebilir mimarlığın öncülü olarak
okunmasının gerekliliğini ortaya sermekte ve
kanonik tarih anlatıcılığında neden bu
şekilde yer almadığını tartışmaktadır.
Çalışma aynı zamanda, yeni modern
yerellerin üretimi için Tropikal Modernizmi
arkaik örnek olarak göstererek sürdürülebilir
mimarlık çalışmalarındaki mevcut
uluslararası dili sorgulamaya davet
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tropikal mimarlık,
modernizm, sürdürülebilir mimarlık.
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Extended Abstract
Thanks to the rapid development in technology recently it is seen that the concept of “sustainability” has changed and sustainable
architecture has become as a new international phenomenon. However, this too rapid development also warrants a thorough
reconsideration of the aims of the sustainability and relevant architectural methods and their effects. Looking for new possibilities to
combine with new methods bearing in mind the local limits of architecture, will both enrich the perception of “sustainable
architecture” and change the historical understanding of the society.
Moreover, this is more than an abstract idea since the tropical architectural practices, which emerged as an imperial expression in
the 1930s and described as “colonial architecture” are actual examples. In spite of the fact that the rise of International Modern
Architecture, a modern, hybrid approach that is both sensitive to the climate and respectful to the local with the idea of conserving
energy and resources has been created in these regions.
Instead of the structural, formal and functional expression of materials such as glass, steel, iron and concrete that came into use
with the industrial revolution; In tropical architecture applications, there is an evaluation of local conditions regarding the existing
materials and climate. Hence, this condition shows that tropical architecture is closely related to vernacular architecture and
sustainability issues, and even points out that it can be considered as the precursor of the concept of sustainability and green
architecture practices, which are discussed in various dimensions today.
This study brings into the open the relationship between modernism and the local features of practices called tropical architecture,
made by Western architects who set out with a modernist vision in tropical regions. The study also reviews the place, time, purpose
and principles of the concept of sustainability in the history of architecture and further discusses how tropical modernism can be
evaluated in this context.
For this purpose, tropical architecture, created by synthesizing traditional and modern, was discussed in terms of these two
characteristics. Along with the relationship of tropical architecture with modernism in the process of emergence and development,
the work of modern architects working in colonial regions was included and the impact of pioneering modern architects on
architects working in tropical regions was mentioned. In addition, the local features of tropical architecture were examined with the
concept of “locality” of vernacular architecture.
In addition, the relationship of tropical architecture with “sustainability” and sustainable architecture was discussed in the study.
First, the concept of sustainability has been examined within its historical context. What and for whom sustainability is, it has been
questioned by addressing the environmental reasons behind the extinction of societies and the contradictions of sustainability with
capitalism. The common goals of sustainable architecture and tropical architecture, which are named with the principles transferred
from the concept of sustainability to the field of architecture, have been revealed.
This study demonstrates the essentialness of reading Tropical architecture as a precursor to sustainable architecture, beyond viewing
it as a localized modernism, and discusses why it is not included in canonical history narration. The study also criticizes the existing
international language of sustainable architecture studies as they cite Tropical Modernism as a supposedly archaic example for the
production of new modern locales.
Through the medium of this study, it was disputed why tropical architectural practices, which have many common features with
sustainable design parameters and historically located before sustainable architecture, are not considered in the history of
sustainability and sustainable architecture.
In this context the topics opened for discussion; in the emergence of tropical architecture, it can be summarized as the lack of
careful consideration of sustainable development dimensions, the weakness of the theoretical discussion of sustainability in the
literature and the lack of an understanding of architectural history written from an environmentalist perspective.
Considering the current (mis)understanding of the tropical architecture and absence of its evaluation from various critical
perspectives, we conducted this study to fill this serious gap. The results emphasized that for a more sustainable future, designs
should be made with local characteristics, climate-balanced, and taking into account the physical environment, as clearly seen in
tropical architecture.
Under separate cover, it is another important result of this study even in such a period of great power, architectural practitioners did
not prefer to apply the modern architectural paradigm and templates in tropical geography in a dominant way; is the necessity of
questioning the proliferation of some measures in various parts of the world under the title of “sustainability” as a formal language
and with similar products.
Keywords: Tropical architecture, modernism, sustainable architecture.
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1. Giriş
Endüstri devrimi ile kullanıma giren cam,
çelik, demir ve beton gibi malzemelerin
strüktürel, biçimsel ve işlevsel olarak
dışavurumu yerine; tropikal mimarlık uygulamalarında mevcut malzeme ve iklime
yönelik, yerel koşulların değerlendirilmesi
söz konusudur. Bu durum tropikal mimarlığın, vernaküler mimarlık ve sürdürülebilirlik konuları ile yakın ilişkili olduğunu
göstermekte ve hatta günümüzde çeşitli
boyutları ile tartışılan sürdürülebilirlik
kavramı ve yeşil mimarlık uygulamalarının
da öncülü olarak ele alınabileceğine işaret
etmektedir.
Bu çalışma; öncelikle tropikal bölgelerde
modernist vizyonla yola çıkan batılı mimarların yaptığı, tropikal mimarlık olarak
adlandırılan uygulamaların modernizm ile
ilişkisini ve barındırdığı yerel özellikleri
ortaya koymaktadır. Çalışma aynı zamanda sürdürülebilirlik kavramının mimarlık
tarihinde ele alınış yerini, zamanını, amaç
ve ilkelerini yeniden hatırlatıp tropikal
modernizmin bu bağlamda nasıl değerlendirilebileceğini sorgulamaktadır.
Bu amaçla çalışmanın ilk bölümünde;
geleneksel ile modern olanın sentezlenmesiyle oluşturulan “tropikal mimarlık” bu
iki özelliği ile ele alınmıştır. Ortaya çıkış
ve gelişim sürecinde tropikal mimarlığın
modernizm ile olan ilişkisine ve sömürge
bölgelerinde çalışan modern mimarların
çalışmalarına yer verilmiş, öncü modern
mimarların, tropikal bölgelerde çalışan
mimarlar üzerindeki etkilerine değinilmiştir. Daha sonra vernaküler mimarlığın
“yerellik” kavramı ile tropikal mimarlığın
barındırdığı yerel özellikler irdelenmiştir.
Çalışmanın ikinci bölümünde ise tropikal
mimarlığın “sürdürülebilirlik” ve sürdürülebilir mimarlık ile ilişkisi ele alınmıştır.
Öncelikle sürdürülebilirlik kavramı tarihsel
bağlamı ile incelenmiş, sürdürülebilirliğin
ne ve kim için olduğu; toplumların yok
oluşunun arka planındaki çevresel nedenlere ve sürdürülebilirliğin kapitalizm ile olan
çelişkilerine değinilerek sorgulanmıştır.
Sürdürülebilirlik kavramından mimarlık
alanına taşınan ilkelerle isim bulan sürdürülebilir mimarlık ile tropikal mimarlığın
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ortak amaçları ortaya serilmiştir. Bu ortak
amaçların, mevcut tarihsel anlatılarda
vurgulanmayışının olası nedenleri de bu
bölüm içerisinde tartışılmıştır.
1.

Yerel ve Uluslararası Sentez:
Tropikal Modernizm ve Tropikal
Mimarlık
Zamanın neoklasizmine karşı geliştirilmiş
olan ve kendini önceki yapı türlerine yapılan göndermelerden ve geleneklerden kurtarmayı amaçlayan Avrupa Modernizmi,
genellikle düz çatılı, geniş cam yüzeylere
ve sade beyaz duvarlara sahip kutu benzeri
yapılar üretmiştir. Buna karşılık Hart,
tropikal modernizmin ruhunu yaratan şeyin
ise zaman içinde gerçekleşen evrimleşmeye ve bütünleşmeye ayak uydurabilmesi
olduğunu vurgulamıştır (Hart 2015, 14). Hart
bu sözleri ile tropikal mimarlığın yaratıldığı yere adaptasyon başarısını ifade ederken
Barreneche, modern mimarlık ilkelerinin
aslında geldiği Avrupa iklimi yerine, sıcak
ve rahat bir iklim tipine yani tropikal bölgeye daha uygun olduğuna şu şekilde işaret
etmiştir:
“Uzun zamandır modernizmin, yirminci
yüzyılın başlarında doğduğu Avrupa’nın
soğuk, ıslak, gri temasından çok, tropiklere daha uygun olduğuna inanıyorum. Le
Corbusier, Mies van der Rohe ve Walter
Gropius gibi Bauhaus ustaları, şaşalı açık
plan iç mekanlara, geniş cam yüzeylere ve
yerden yukarıda, pilotilerin üzerinde duran
çıplak yapılara sahip, ileri görüşlü tasarımlarla, konut hayatında devrim yaratmıştır.
Avrupa ikliminde bu tür icatlar, görsel
olarak tatmin edici olsa da işlevsellik söz
konusu olduğunda, arkasında yerine getiremediği çok fazla talep bırakmıştır. Brüksel,
Paris ve Prag gibi ortamlarda yapılmış
çıplak beton kolonlar ve döşeme plakaları,
düz çatılar ve çok sayıda cam (çift camlı,
yalıtımlı pencerelerin ortaya çıkışından çok önce)

soğuk ve nemli iç mekanlar için yapılmıştı;
ancak Havana veya Rio de Janeiro’da bu
tür ögeler, ışığın ve havanın içeri girmesine ve iç ve dış mekânın birleştirilmesine
mükemmel bir şekilde uyum sağlamıştır.”
(Barreneche 2011).
Modernizm Avrupa’da doğmuş ve Amerika’nın orta batısında daha da geliştirilmiş

Tropikal Modernizm ve Sürdürülebilirlik

Şekil: 1
Tropikal Bölgeler (Jackson vd. 2014, 160).

olsa da tropik bölgelerdeki iklimin ve yerin
benzersiz yönlerinden etkilenmiş ve dönüşmüştür. Daha açık bir ifadeyle; tropikal
bölgelerin coğrafi koşulları, modernizmin
bu coğrafyalarda sürdürülebilir olması için
yerel ile entegre bir şekilde dönüşmesini
zorunlu kılmıştır. Bu zorunlulukların ve
bölgede icra edilen mimarlık uygulamalarının gelişim sürecinin anlaşılabilmesi için
öncelikle işaret edilen bölgelerin coğrafi
konumunun ve şartlarının tanımlanması
gerekmektedir.
Tropikal bölge olarak tanımlanan; ekvatorun 23 derece kuzeyinden ve güneyinden
geçen yengeç ve oğlak dönencelerinin arasında kalan ve yerküreyi ekvator boyunca
saran alanlar, aslında modernizmle Avrupalı sömürgeci güçler aracılığıyla tanışan bir
kuşağı işaret etmektedir.
Bu kuşakta geliştirilen mimarlık uygulamalarının kolay anlaşılabilmesi sadece
coğrafi koşulların getirdiği zorlukları değil,
aynı zamanda bu topraklara sömürgeci olarak gelen güçlerin, bu topraklarda karşılaştığı zorlukları bilmeyi de gerektirmektedir.
Kolonyal güçlerin tropikal coğrafyalara
hâkim olması, İspanyolların Peru topraklarında İnka yerlilerini sömürgeleştirmesi,
Güney Afrika yerlilerini yerinden edip
Ümit Burnu’na yerleşmeleri kadar kolay
olmamıştır. Bunun başlıca sebebi Güney
Afrika (Ümit Burnu) ve Avrupa topraklarının
farklı kutuplarda da olsa, kutuplara ve
ekvatora uzaklıklarının yaklaşık aynı me-

safede olmasıdır. Yani iklim açısından bu
topraklar, benzer özellikler göstermektedir.
Fakat Ümit Burnu’ndan daha içlere yayılan
kolonyal güçler, ekvatora yaklaştıkça
zorlayıcı yerel koşullara sahip tropikal
bölgelerle tanışmışlardır.
Sömürgeci güçler için, tropikal iklim ve
bölgelerdeki salgın hastalıklar mücadele alanı olmuş, önceki sömürgeleştirme
deneyimleri, bu coğrafyalarda işlerini
kolaylaştırmamıştır. Örneğin su kenarlarının verimli olacağını düşünüp bu alanlara
yerleşmeleri; tropikal coğrafyalarda, daha
çok kanatlı hayvanlarla iç içe olmak, bedenlerine bağışıklıkları olmayan mikropları
almak ve daha çok hastalanmak anlamına gelmiştir. Tropik coğrafyaları, yerel
koşulları ve iklimi yok sayarak sömürgeleştirmenin mümkün olamayacağı anlaşılmıştır (Diamond vd, 2002). Şartlar dönüşümü
kaçınılmaz hale getirmiştir.
1950’lerde, Avrupa dışındaki tropikal
bölgelerde aktif iklim koşullarına duyarlı
tasarıma odaklanan Avrupalı mimarların
çalışmalarını tanımlamak için oluşturulmuş olan “Tropikal mimarlık” kavramı (Le
Roux 2003, 62-67); aynı zamanda kolonyal
güçler aracılığıyla oluşturulan bir mimarlık
anlayışını da temsil ettiğinden “sömürge
mimarlığı” olarak da anılmaktadır (Chang
2016, 6).
Tropikal Modernizm’in bölgede karşılaşılan zorlukların bir sonucu olarak ortaya
çıkan iklime, çevreye, ortama duyarlılık
ve farkındalıkları sayesinde sakinlerine
asgari düzeyde bile maksimum konfor
sağlayabilen pasif yapılar yaratması; onu
Avrupa Modernizmi’nden farklılaştırmış,
bir anlamda üstün kılmıştır.
Hochstim, tropikal bölgelerdeki mimarlık
için hayati önem taşıyan iklime uygun
pasif yapı tasarımlarının önemini ve temel
özelliklerini Florida örneği üzerinden şu
şekilde tanımlamıştır:
“Yüksek sıcaklıklar, nem ve böcekler, dış
mekân eklentilerinin bozulmaya uğramadan kullanılabilmeleri için dikkatli bir
planlamayı gerekli kılmaktadır. Klima,
herkes tarafından satın alınabilir hale
gelmeden önce, evlerin içi soğuk rüzgarların yardımıyla, düzenli aralıklarla cereyan
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yaptırılarak soğutulmuş, iç odalar evin
içinden serbest hava akışına izin verecek
şekilde düzenlenmiş ve açıklıklar güneş ve
yağmurdan korunmuştur. Açık alanlarda
sineklik kullanmak gereklilik olmuştur.
Sakinlerin rahatı için gerekli olan bu tür
mimari müdahaleler, Florida dışında ortaya
çıkan modellerden türetilen ortak Florida evleri, bunları içermiyordu. Modern
mimari ise fonksiyonel problem çözmeye
yenilikçi yaklaşımı ve stillerin dayattığı
kısıtlamalardan bağımsızlığı ile Florida
yaşamına mükemmel çözümler sağlamıştır. En etkili yaklaşım ise iç koridorlardan
kaçınmak için kat planları düzenlemek
olmuştur. Bu, kolay çapraz havalandırma
sağlamak için evleri bir oda derinliğinde
yapmak anlamına gelmektedir. Kullanışlı
ahşap veya cam havalandırma panjurlarına sahip büyük pencereler, hava ve ışığın
esnek kontrolünü sağlamıştır. Sürgülü cam
kapılar, perdeli dış teraslarla iç mekânı birleştiren ve ayıran duvarlar haline gelmiştir.
Geniş çatı, gölgeli duvarları ve açıklıkları
kapatırken, sık gerçekleşen yaz yağmurlarına karşı koruma sağlamıştır. Bu işlevsel
gereksinimler, yetenekli tasarımcıların ellerinde; Florida’nın iklimi ve yaşam tarzını
benzersiz bir şekilde ifade eden yeni bir
mimariye dönüştürmüştür.” (Hochstim 2004).
İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Gold
Coast, Nijerya, Sierra Leone ve Gambiya’yı içeren kuşakta gerçekleşen, modern
mimarlıkla eş anlamlı olarak kullanılan tropikal mimarlık; beden ve iklim arasındaki
arabulucu nesne olarak görülmüştür (Grant
1894, 282-417).
Başlangıçta sağlık alanının bir alt kümesi
olarak ortaya çıkan tropikal mimarlığın
esas amacını; Avrupalıları, tropikal hastalıklardan korumak için mimarinin tropikal
iklime göre tasarlanması gerektiği düşüncesi oluşturmuştur.
“Tropikal mimarlık” kavramı, aslında
“Tropikal tıp” adı altında spesifik bir
uzmanlık alanının uzantısı olarak ortaya
çıkmıştır. Bu iki alan arasındaki ilişkiyi
anlamak için dönemin sağlık personelleri ve konut alanı ile ilgilenen uzmanlar
tarafından birlikte kaleme alınan sağlık
kılavuzlarına bakılabilir. Örneğin; “The
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Home and Health in India” kitabı bir tıp
doktoru olan Kate Platt tarafından (Platt
1923); “The Manual of Hygiene” kitabı bir
cerrah tarafından; “A Manual of Hygiene,
Sanitation, and Sanitary Engineering with
Special References to Indian Conditions”
bir sağlık ve inşaat mühendisi olan J. A.
Jones tarafından yazılmıştır (Jones 1986).
Tropikal sağlık kılavuzları, tropik iklim
koşullarına maruz kalan Avrupalıları
korumak amacıyla tıp uzmanları tarafından; kişisel hijyen, kıyafet, içme suyu ve
yiyecek sağlama yöntemleri, tropik hastalıkların tedavisi, sağlık ve iklim arasındaki
ilişki, yapı temizliği gibi bilgilerin yanı
sıra yapılarla ve yapım yöntemleri ile ilgili
bölümleri içerecek şekilde hazırlanmışlardır. Kılavuzlar sadece yapı malzemeleri
ve yöntemleri için yönergeleri içermenin
ötesinde; hastalıkların yayılmasını önleyici
tedbirler olarak görülen havalandırma,
aydınlatma, atık su tahliyesi, su temini
ve arıtma teknikleri hakkında da önemli
bilgiler sağlamıştır. Örneğin; “The Indian
Manual of Hygiene” kitabının “Climate
and Meteorology” bölümünde sıcaklık değişimleri, hava basıncı, nem gibi iklimsel
faktörler detaylıca tartışılmış ve elde edilen
veriler, iklime uygun ve ekonomik mekânlar oluşturmak amacıyla kullanılmıştır
(Grant 1894, 282-417).
Tropikal mimarlıkla ilgili çalışmaların,
tıp alanından bağımsızlaşarak, mimarlar
tarafından araştırılmaya ve yazılmaya
başlanması ise 1954’te AA (Architectural Association)’da Tropikal Mimarlık Bölümü’nün
kurulması ile mümkün olmuştur (Baweja
2008, 110). Bölümün kurulmasından sonra
mimarlar, bu bölgelerde sınırlı kaynaklarla
ne tür yapım teknolojileri ve malzemelerin
mümkün olduğunu tartışmaya başlamışlardır. 1950’lerde mimarlık ve iklim arasında sürekli bir ilişkinin geliştirilmesiyle
tropikal mimarlığın söylemi, “iklim için
tasarım”, amacı ise maksimum kaynak ve
enerji verimliliği sağlamak olmuştur (Atkinson 1953, 7-21).
Aynı zamanda tropikal mimarlığın amacı
tropik bölgelerdeki sömürgecilerin hayatta
kalmasını sağlamaktan, kendi topraklarında sömürülen yerlilerin fizyolojik ve

Tropikal Modernizm ve Sürdürülebilirlik

psikolojik rahatlığını sağlamaya doğru
genişlemiştir. 1950’lerde artık bu bölgelerde çalışan mimarlar da hastalıkları önleme
konusundan daha çok; termal, higrometrik,
ergonomik, akustik ve psikolojik alanlara
odaklanmışlardır (Baweja 2008, 111).
1950’lerin sonunda, tropikal mimarlık
söylemlerinin yaygınlaşması ile birlikte,
dünya çapında birçok tropikal mimarlık ile
ilgili konferans düzenlenmiştir. Bu konferanslarda tropikal mimarlık, bir dizi iklime
duyarlı tasarım uygulaması olarak tanımlanmış ve mimarlar tropik bölgelere uygun,
basit, ekonomik, etkili ve yerel mimarinin
etkilerini tartışmışlardır.
Bu konferanslar sonucunda kullanılan
terminolojide de bir değişim gerçekleşmiş
ve “sömürge mimarlığı” kavramındaki
“sömürge” kelimesi yerini “tropikal”
kelimesine bırakmıştır. Örneğin; Building
Research Institute tarafından yayınlanan
“Sömürge Yapı Notları” nın ismi değiştirilerek “Tropikal Yapı Notları” haline
getirilmiştir. Tropikal bölgelerdeki modern
mimari, en azından literatürde sömürge
mimarisinden başka bir şeye dönüşmüştür
(Le Roux 2003, 62-67).

Şekil: 2
Obus, Cezayir, Le Corbusier, 1933 (Von Moos
2009, 198).

1.1. Tropikal Mimarlığın Modernizm ile
İlişkisi
Modernizmi anlamak için onu zamanının
koşulları ile değerlendirmek gereklidir.
Yirminci yüzyılın başlarındaki mimarlık
düşünce okullarının çoğu, klasik döneme ve Ecole des Beaux Arts gibi klasik
dönemin yeniden temsiline öncelik veren
bir düşünceye bağlılık göstermiştir. Endüstriyel devrim, yeni yapım teknikleri
ve malzeme teknolojisinde eşzamanlı
yenilik yaratmasına rağmen klasiklere
saygı devam etmiştir. Modernizm ise yeni
teknolojiyi benimsemek ve mevcut “tarz”

dan sıyrılmak için geriye doğru bakmak
yerine ileriye dönük düşünmek üzere yola
çıkmıştır (Hart 2015, 6).
Modern mimarlığın doğuşu ve gelişmekte
olan ülkelere yayılması da bu dönemde
yani yirminci yüzyıl itibariyle gerçekleşmiştir. Bu dönem batı dünyasının modern
mimarlık hareketi içinde yer alan Denys
Lasdun, Maxwell Fry, Jane Drew, Alison
ve Peter Smithson, Otto Koenigsberger
gibi mimarlar daha sonra modern mimarlığın, farklı koşullara uygulanabilirliğinin
araştırma alanı olarak görülen sömürge
topraklarında yani tropikal coğrafyalarda
çalışmışlardır. Fakat kuşkusuz üçüncü dünya ülkelerindeki en etkili modern mimar
Le Corbusier olmuştur. 1930’ların başında
Cezayir’deki Obus Planı ile yüzyıl boyunca yankılanacak ilkeler oluşturmuştur. Bu
ilkeler, sömürge coğrafyalarında çalışan
modern mimarları etkilemiştir (Winterhalter
2017, 32-37).
Le Corbusier Obus’ta, zonlama kavramını
ön plana çıkardığı, sağ ve solunda dairelerin yer aldığı uzun bir koridordan oluşan
plan omurgasına sahip, konut kütlelerinin
çatılarının üzerinden araç yollarının geçtiği
bir mega strüktür tasarlamıştır. Kısıtlı gün
ışığı ve çapraz havalandırma koşullarına
rağmen her daire için ayrı bir alt cephe
tasarlamıştır. Böylece kullanıcılara sokağa
açılan müstakil bir evde yaşayan kullanıcı
ile aynı özgürlüğü sunmayı planlamıştır.
Bu projesi de 1924’te yine Cezayir için
tasarladığı Radyant Kent (Ville Radieuse- The
Radiant City) planlaması gibi hayata geçirilmemiş olsa da Şandigar Projesi’nin bir ön
hazırlığı niteliğindedir (Vongkulbhisal 2015).
Yeşil ile iç içe, ulaşım ağlarının akıllıca
kullanıldığı Radyant Kent projesinde
Le Corbusier’in amacı; sadece yerleşke
sakinleri için değil, tüm toplum için daha
iyi yaşam standartları yaratmak olmuştur.
Plandaki simetri, düzen ve standardizasyonla adeta yeni bir sistem üretmiş ve bu
sistemle modern kent planlamasını etkilemiştir. Boş bir arazi üzerine yapılması
planlanan projede; birbiriyle aynı formda,
prefabrike ve yüksek yoğunluklu gökdelenler, kartezyen bir ızgara plan düzeninde
yerleştirilmiştir. Üç milyon kişinin yaşaSayı 33, Temmuz 2021
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Şekil: 3
Obus, Cezayir, Le Corbusier, 1933
(Vongkulbhisal 2015).

Şekil: 4
Ville Radieuse, Cezayir, 1924, Le Corbusier
(Merin 2013, Archdaily).

ması planlanan kentte; ticaret, iş, eğlence
ve konut bölgeleri belirgin bir şekilde
ayrılmıştır (Merin 2013, Archdaily). Daha sonra
New York’ta Robert Moses ve Herman J.
Jessor gibi mimarlar bu projeden etkilenerek tasarımlar yapmışlardır.
Corbusier, Brezilya’da Lucio Costa,
Güney Afrika’da Rex Martienssen ve
Hindistan’da Charles M. Correa gibi kendi
mimarlık tarzının belirli yönlerini alarak,
gelişmekte olan bu ülkelerin yerel ihtiyaçlarına göre uyarlayan genç mimarlarla
çalışmıştır (Winterhalter 2017, 32-37). Hatta
Kazablanka, Cezayir ve Şandigar gibi
sömürge topraklarında icra edilen modern
mimarideki iklim ve kültüre duyarlı yaklaşımın, Le Corbusier’in projelerinde birlikte
çalıştığı, daha genç nesil olan bu mimarlar
tarafından tanıtıldığı söylenebilir (Von Osten
2014, 8).
Le Corbusier ayrıca Gana’da çalışan
İngiliz modernistleri Edwin Maxwell Fry
ve Jane Drew ile birlikte Hindistan’da
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Pencap’ın yeni başkenti olan Şandigar ‘ı
tasarlamıştır. Bu projede Drew, esas olarak
konut yapılarıyla ilgilenmiş ve bunların
düşük bütçeli sosyal konutlar olmasını
önemsemiştir. Şandigar, yeni bir ulusun

Şekil: 5
Şandigar Planı (Jackson vd. 2014, 222).
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Şekil: 6
Brasilia Plan, Lucio Costa, Oscar Niemeyer,
1957 (Costa 2011, 26).

ilerici fikirlerinin sembolü olarak modern mimarlığın etkili bir örneği olması
açısından önem taşımaktadır. O zamanlar
Hindistan’ın Cumhurbaşkanı olan Nehru’nun da söylediği gibi Şandigar projesi,
“geçmişin gelenekleri tarafından düzenlenmeyen” Hindistan’da bağımsızlık sonrası
mimari tarzı yaratmada da etkili olmuştur
(Sahai 1997, 5).
Şandigar’da yaratılan bu etki Brezilya’nın
yeni başkenti Brasilia’da da izlenebilmektedir. Başkent, Rio De Janeiro’daki Eğitim
ve Sağlık Bakanlığı projesinde Corbusier
ile çalışmış olan Lucio Costa ve Oscar Niemeyer tarafından tasarlanmıştır.
Le Corbusier’in tropikal bölgelerdeki
başarısı ise oluşturduğu temel modernist
prensipleri yerel iklim ve kültür bağlamında yeniden yorumlayıp kendine ait

bölgesel karakteri olan özgün bir mimari
ortaya koymuş olmasıdır.
Le Corbusier’in yanı sıra 1930’larda
Almanya’dan Amerika’ya göç eden ve
19. yüzyılın sonunda Chicago’da başlayan Amerika’nın mimari modernizmini
yeniden canlandıran Mies Van der Rohe
ve Walter Gropius gibi mimarların İngiliz modernistleri üzerindeki artan etkisi,
1940’ların sonlarından itibaren İngiltere
sömürgesindeki Batı Afrika’da inşa edilen
yapılarda çok rahat okunabilmektedir (Winterhalter 2017, 40).
Gana’daki İngiliz mimarlar tarafından tasarlanan tekil konutların çoğunun tarzının,
Paul Rudolph’un Florida’da tasarladığı iklime duyarlı konut yapıları ile benzeşmesi
bu etkileşime örnek gösterilebilir (a.g.e 45).
Yine tropikal modernizmi en iyi temsil
eden yapılardan biri; Drew vd. tarafından
1947’de Nijerya’da tasarlanan Ibadan
Üniversitesi’dir. Bu tasarımdan sonra Fry
ve Drew yapı formları ve iklim kontrolü
analizleri üzerine çalıştıkları bir dizi tropikal mimarlık kitapları yayınlamışlardır
(Sahai 1997, 5).
Yapının tasarımında; güney-batı rüzgarlarını yakalamak için doğu-batı eksenine bloklar yerleştirilerek havalandırma için hâkim
rüzgâr akıllıca kullanılmıştır. Girişler
nadiren batı ve doğu cephelerine yerleştirilmiş ve duvarları boş bırakılmıştır. Kuzey
ve güney bina girişlerine ve cephelere,
balkonlar ve güneş kırıcılar yerleştirilmiştir
Termitlerin yaygınlığı, kampüs yapılarında
ahşabın minimum düzeye indirilmesine ve
daha çok betonarme kullanılmasına sebebiyet vermiştir. Kampüs, neredeyse kendi
başına bir şehir niteliği taşımasına rağmen

Şekil: 7
Cohen House, Florida, Paul Rudolph (Record
1976, 177)b
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yapıların konumu, yürüme mesafelerini
en aza indirgeyecek şekilde belirlenmiştir. Bölgede yaygın olan geleneksel avlu
modeli de yapı tasarımlarına yansımıştır.
Kampüs binalarının çoğu tasarlanırken; beyaz duvarlar, düz çatılar ve şerit pencereler
kullanarak modernist ilkelere bağlı kalınmıştır. Zamanla, bu düz çatıların çoğu,
İbadan’ın tropikal iklimindeki su sızıntısı
nedeniyle sorun yaratmış ve daha iyi yüzey
akışını sağlayan çatı sistemleriyle değiştirilmiştir. Beyaz duvarlar, tropikal iklimlere
daha dayanıklı olduğu kanıtlanan toprak
tonu renkler kullanılarak yeniden boyanmıştır. Ayrıca Fry ve Drew karşılaştıkları

büyüleyici manzarada herhangi bir değişiklik yapmak istememişler ve tasarımlarının
bütününde modern dili, yerele uyarlamak
için çaba göstermişlerdir (Jackson vd 2014).
Minnette de Silva’nın, verandayı yeniden
yorumladığı Kolombo’daki Karunaratne
Konutları (1954-55) da yerelin, modern
yorumu ya da modernizmin yerele adaptasyonu olarak yorumlanabilir.
De Silva bu tasarımda, tropikal Sri Lanka
ikliminde insanların yaşam şeklini yansıtan
iç ve dış mekanlar yaratarak; geniş pencereleri, terasları ve gölgeli verandalarıyla ile
birlikte yapıyı, manzara ile bütünleştirmeyi
amaçlamıştır. Çağdaş ve işlevsel bir konut

Şekil: 8
Hardy Guest House, Gana, James Cubitt &
Partners (Drew vd. 1956, 67).
Şekil: 9
Ibadan Üniversitesi, Drew ve Fry, 1947,
Nijerya (Jackson vd. 2014, 192).

Şekil: 10
Karunaratne Konutları, Sri Lanka, Minnette
de Silva, 1954-55 (http://architectuul.com/).
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kalarak, Avrupa dışındaki iklime cevap veren etkili bir mimarlık yaratmak olmuştur.

Şekil: 11
Ofis Binası, Lagos, Nijerya, 1959, Goodwin &
Hopwood Mimarlık (Bozdoğan 2013).

1.2. Vernaküler Mimarlık İlişkisi
Batılı mimarlar aracılığıyla tropikal bölgelere taşınan modern mimarlık anlayışının,
yerel ve yerli olan ile nasıl ilişki kurduğu
konusunun açıklığa kavuşturulması için
“yerel” ve “vernaküler” kavramlarını incelemek gereklidir.

olmasının yanı sıra büyük aile toplantılarının ve geleneksel Budist törenlerinin
gerçekleşmesine imkân tanır şekilde birbirine kenetlenen alanlar planlamıştır. Beton
ve cam gibi modern malzemelerin yanında
moloz, tuğla, kereste gibi yerel malzemeleri, yerel el sanatlarını, cila işçiliğini, yerel
dokumacılığı, pişmiş toprak karoları kullanmış ve bazı yerel sanatçıların çalışmalarına da tasarımında yer vermiştir.
İngiliz mimarlık firması Goodwin and
Hopwood da yine Lagos Nijerya’daki ofis
binalarının cephesinde hem estetiği hem
de işlevselliği gözeterek hareketli güneş
kırıcıları kullanmışlardır.
Tropik mimarlık ile akla gelen doğa ile
bütünleşme, hâkim rüzgârları mekânın
içinde dolaştırma, çapraz havalandırma,
yapıyı yerden yükselterek yapının etrafında
havadar alanlar yaratma, yükselen sıcak
havayı dışarıya atmak için yüksek tavanlar ve tavana yakın pencerelerle birlikte
hem havalandırmayı hem güneş kontrolünü sağlayacak güneş kırıcıları kullanma
gibi tasarım stratejilerinin birçoğunu Le
Corbusier’in tanımladığı modern mimarlık
ilkelerinde bulabiliriz. Dolayısıyla modern
mimarlığın içine doğduğu Avrupa’dan daha
çok tropikal bölgelerde kendini bulduğu
yorumu yapılabilir.
Görüldüğü gibi uygulandığı sınırlar değişse de tropikal mimarlığın amacı her zaman,
modern mimarinin Avrupa ilkelerine bağlı

Darron Dean’e göre “yerel” kavramı ilk
olarak George Gilbert Scott tarafından
Londra’da yayınlanan (1857) “Domestic and
Secular Architecture” adlı kitapta kullanılmıştır (Design 2012, 558). Sriti (2013) bu
kavramın mimarlar, tarihçiler, arkeologlar,
halk araştırmacıları ve diğer birçok disiplin
tarafından kullanılmakta olduğunu ve tanımının da kullanım bağlamına göre değişebileceğini söylerken, Rudofsky (1987) kavramın kültürden kültüre ya da ülkeden ülkeye
göre değişebileceğini aktarmıştır. Örneğin
kavram, bazı Latin ülkelerinde “popüler” ve
“klasik” kelimelerinin eş anlamlısı olarak
kullanılırken, bazı Avrupa ülkelerinde ise
sanayileşme öncesindeki üretim ile ilişkilendirilmiştir (Karabag vd. 2017)
“Vernaküler” terimi ise Latince “verna”
veya “vernaculus” kelimelerinden türemiş
olup üç önemli kriteri barındırmaktadır.
Birincisi vernaküler olarak tanımladığımız
şey, içinde yer aldığı bölgeye özgüdür,
ikincisi sade, anlaşılabilir bir dili vardır ve
son olarak da bir bölgenin, ülkenin dilini
ifade eder (Finizola vd. 2012, 483-487).
Yerel yapılar; bir bölgenin ekonomik, ekolojik, maddi ve sosyal yönleri arasındaki
ilişkiler sonucunda biçimlendirilen yapılardır. Yerel Mimari, yerel iklim koşullarını,
mevcut yerel malzemeleri, mütevazı yapım
teknikleri ve stratejilerini, yaşam tarzlarını,
gelenekleri ve belirli bir bölgenin sosyo-ekonomik koşullarını harmanlamaktadır.
Yerel binalar ve bölge planlaması; çevre
koşullarına ve yerel malzemelere büyük
ölçüde bağlılık göstermektedir. Aynı zamanda yerel mimari, herkesin farklı hava
koşullarından korunmak için kullandığı
zengin ve akıllı tekniklerdir ve bu teknikler, modern sürdürülebilir hareket için
ilham kaynağı olmuştur (Naciri 2007, 2).
Sayı 33, Temmuz 2021
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Tropikal bölgelerde yabancı mimarlar;
sadece yerli bilgiyi kullanmakla kalmamış,
aynı zamanda sömürge öncesi yerel mimari
uygulamaları ile modern mimarlık uygulamaları arasında da bir süreklilik ve uyumlanma sağlamışlardır. Ancak bu süreç, hızlı
ve kolay gerçekleşmemiştir.
Modernizm, batı ülkelerinde gerçekleşen endüstri devriminin ardından mevcut
olan geleneklere karşı çıkan yenilikçi bir
yaklaşımla; gelenek, yer ve tarihselcilikten
kopuk bir mimarlık üretmiştir. Dolayısıyla
Tropikal bölgelerle yeni tanışan mimarlar
batı topraklarında benimsenen bu anlayışın
etkisi ile bölgeye tepeden inme, ithal bir
mimarlık getirmiştir. Başlangıçta yerelin
gelenek ve ritüellerini anlamadan yapılan
mimarlık, çevresel konfor koşullarına ve
kültürel kodlara uyum sağlayamamıştır
(Hart 2015, 12-14).
Getirdikleri bilgilerin geldikleri yere uyum
sağlamadığını deneyimleyen batılı mimarlar, mevcut halk mimarisinin geleneksel
formlarını incelemek ve iklim, peyzaj ve
kültür gibi çevresel duyarlılıklara sahip yapılar üretmek gibi sorumluluklarla yüzleşmek zorunda kalmışlardır. Sahip oldukları
modern mimarlık anlayışını yerele ve iklime uyguladıklarında ise daha sürdürülebilir bir mimarlık ve yaşam sunabilmişlerdir
(Ossipoff vd. 2007, 71-74). Tropikal bölgelerde
yaşamın kalitesini belirleyici olan iklimin
etkilerini gözlemlemek mimarlar için
önemli olmuştur. Bu bakışla, konut yapıları
yıl boyunca etkili olan sıcağa daha uyumlu
şekilde değiştirilmiş, açık hava yaşamı
için daha fazla alan sunan gölgeli avlu ve
verandalar eklenmiştir (Barreneche 2011, 15).
Maxwell Fry, iklimin; insanların inanışlarından, geleneklerinden, alışkanlıklarından
çok daha fazlasına etki ettiğini ve mimarlığın en belirleyici faktörü olarak ona saygı
duyduğunu belirtmiştir (Fry 1960, 8).
AA’nın Tropikal Mimarlık Bölümü kurucularından G. A. Atkinson da 1950’lerde
katıldığı uluslararası birçok konferansta
iklime duyarlı tasarımın, yerel mimarlık
uygulamalarından öğrenilebileceğini savunmuştur. Örneğin; güneş ve rüzgâr yönlerinin tasarıma dahil edilmesi, doğru pencere
açıklıkları ile soğuk hava girişi ve sıcak
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hava tahliyesi, gölgelik sağlayacak alçak
saçaklı verandaların yapılması ve yağmur
sırasında zeminlerin kuru kalması için
yapının kazıklar üzerine yükseltilmesi gibi
birtakım geleneksel yöntemlerle modern
mimarların, mekanik araçlar kullanmadan
binaların nasıl tasarlanacağını öğrenebileceğini ileri sürmüştür (Atkinson 1952, 66-73).
Arthur M. Foyle ise yerel mimariyi, deneme yanılma yoluyla gelişen yerel malzemelerin ve inşaat tekniklerinin kullanımı
ile ilgili bilgi birikimi olarak ifade etmiştir.
Toprak mimarinin kırsal için çok uygun olduğunu düşünen Foyle, tropikal bölgelerde
çalışan mimarların görevinin; çamuru bir
yapı malzemesi olarak kullanmak, iklim
koşullarına göre geliştirmek ve malzemenin ömrünü uzatmak olduğunu söylemiştir
(Foyle 1953, 83-88).
1930-1960 yılları arasında ABD’de
biyo-iklimsel tasarım hakkında önemli
bilgiler üreten Olgyay kardeşlere göre de
yerel mimari, modern mimarlara bölgeye
özgü bir anlayışla nasıl tasarlayacaklarını
ve doğaya nasıl saygı göstereceklerini
öğretebilecek güce sahiptir (Olgyay 1963).
Yukarıda söz edilen yazarların da belirttiği gibi, batının modern mimarlık bilgisi,
daha sonra iklimle uyumlanmak üzere yeni
yöntemler geliştirse de geleneksel ve yerel
olandan öğrenmeye bu deneyimle başlamıştır.
2.

Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir
Mimarlık ile Tropikal Mimarlık
İlişkisi

İlkel toplumlardan günümüze değin tüm
bireyler, yaşamını sürdürebilmek için
çevresini anlamak, tanımak ve onunla
ilişki kurmak zorunda kalmış ve bu ilişki
içerisinde bireylerin çevreyi değiştirme ve
üzerinde hakimiyet kurma çabaları ön plana çıkmıştır. Bu fazlası ile yoğun çabaların
etkileri de çevre sorunları olarak kendini
göstermiştir (Odum vd. 2016, 2). Kaynakların
tüketimi ve doğal çevre arasındaki dengesizliklerden kaynaklanan çevre sorunlarının kökeni, ilkel toplumlara kadar uzanmasına rağmen, bu sorunların fark edilmesi
ve önlemlerin alınması, çok daha sonra
olabilmiştir (Kocataş 1994, 2).
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2.1. Sürdürülebilirlik Amaç ve İlkeleri:
Tarihsel Bağlam
İnsanlık, çevresel felaketlerle yüzleşene
kadar doğayı sınırsız ve zarar görmeyen
bir kaynak olarak düşünmüştür (Kocataş
1994, 21). Sanayi devriminden sonra büyük
miktarda enerji üreten ve gerektiren güçlü
teknoloji araçlarının geliştirilmesi ve hızlı
nüfus artışı, doğal kaynakların tükenişini
hızlandırmıştır.
Bu tükenişi durdurmak, en azından yavaşlatabilmek amacıyla bireysel ve kurumsal
çalışmalar başlatılmıştır. DDT (dikloro difenil
trikloroethan, zehirli böcek ilacı)’nin Amerika
Birleşik Devletleri’nde kullanımının yasaklanmasını sağlayan Rachel Carson’ın Sessiz Bahar (2011) kitabı da bu çalışmalardan
biridir. US EPA (ABD Çevre Koruma Ajansı)’nın
kurulmasının yolunu açan kitap, kanonik
tarih anlatıcılığı tarafından çevre hareketinin başlangıcı olarak referans alınmaktadır
(Briggs 1970, Killingsworth vd. 1992, Lear 1993,
Killingsworth vd. 2000).

Bunun yanı sıra, çevreciliğin başlangıcına
dair başka yaygın anlatılar da bulunmaktadır. Örneğin; Guha vd, Mahatma Gandhi
and the Environmental Movement (1997)
kitabında ilk çevrecinin Gandhi olduğunu
dile getirmiştir. Rybczynski de Paper Heroes: A Review of Appropriate Technology
(1980) çalışmasında Gandhi’nin enerji tasarruflu, çevreye duyarlı ve yerel teknolojik
seçim ve uygulamayı kapsayan bir hareket
olan AT (Appropriate Technology)’nin öncüsü
olduğunu savunmuştur. Gandhi’nin AT
hareketine destek verenlerden biri olarak
görülen E. F. Schumacher, 1963 yılında
Hindistan’ı ziyaret ettikten sonra bu akıma
“intermediate technology (ara teknoloji)”
adıyla yeni bir terim kazandırmıştır. Small
is beautiful (1973) kitabında Schumacher,
bu terimi; sanayileşmeye dayanmadan basit emek-yoğun teknolojilerle yaşamlarını
iyileştirebilecek, kırsal nüfusu güçlendirme
aracı olarak tanımlamıştır.
Schumacher’ın kitabının yayınlandığı
yıllarda başlayan ve 80’lerde devam eden
OPEC petrol krizleri (1973), “küresel ısınma” kavramının ortaya çıkışı (1980), Bhopal
gaz felaketi (1984), Çernobil felaketi (1986)
ve Exxon Valdez petrol kazası (1989) gibi

birtakım endüstriyel kazalar, insanın çevreye olan etkilerinin varabileceği boyutları
göstermiştir. Ayrıca iklim değişikliğine
neden olan zararlı gazlar, yeşil alanların
azalması ve atık kümelerinin oluşumu gibi
meydana gelen birtakım çevresel sorunlar
da kamuoyunun ilgisinin çevre konularına
yönelmesini tetiklemiştir. 1970’li yıllar,
çevreye yönelen bu ilginin başlangıcına
referansla “Çevre On Yılı” olarak anılmaktadır. Yine 1972’de Stockholm’de gerçekleştirilen “İnsan ve Çevre” konferansının
sonunda tüm ülkeler tarafından imzalanan Stockholm Deklarasyonu ile “çevre
hakkı”, ilk kez uluslararası bir belgede var
olmuştur. Ayrıca bu toplantı çevre ile ilgili
ilk dünya zirvesi olması açısından önem
taşımakta olup toplantı tarihi 5 Haziran
günü, “Dünya Çevre Günü” olarak kabul
edilmiştir (Uysal 2002, 44-46).
1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından yayınlanan
“Our Common Future (Ortak Geleceğimiz,
Brundtland)” raporunda ise “sürdürülebilir
kalkınma” ile eş anlamlı olarak kullanılan
“sürdürülebilirlik” kavramı, ilk kez detaylı
olarak tanımlanmıştır. Bu rapora göre
sürdürülebilirlik, “Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini
karşılama yeteneğinden ödün vermeden
karşılayan kalkınma”dır (Sev 2009, 14). Bu
tarihten sonra sürdürülebilirlik kavramı,
birçok toplantı ve çalışma içerisinde yer
bulmuş ve evrensel düzeyde yankı uyandırmıştır.
Her ne kadar evrensel yankı uyandırıp
bilinir ve önemsenir hale gelse de doğal
kaynakların tüketiminin hızlanmasının
sebeplerinden biri olan dünya nüfusundaki
artış, istikrarlı bir şekilde devam etmiştir.
Bu da doğum kontrolü ve üreme üzerindeki sınırlamaları, ekoloji ve sürdürülebilirliğin önemli faktörleri haline getirmiştir.
Ancak nüfus artışının sınırlandırılması,
maddi gelir yaratan metaların tüketicileri ve üreticileri olarak düşünülen hâkim
kapitalist değerlere ters düşmüş ve bu da
sürdürülebilirlik ile ekonomik kalkınma
arasında çelişik bir görüntü doğurmuştur.
1972’de Roma Kulübü’nün yayınladığı
“Büyümenin Sınırları” raporu, doğal kaySayı 33, Temmuz 2021

253

Sevcan Karadağ, Nazan Kırcı

nakların tükenmemesi için nüfus büyümesinin kontrol altına alınması ve ekonomik
gelişmeden vazgeçilmesini önermiş ancak
dönemin ekonomistleri tarafından eleştirilmiş ve daha sonra da Brundtland Raporu’ndaki “sürdürülebilir kalkınma” tanımı
ile de neoliberal politikaların önü açılmıştır. Roma Kulübü’nün raporundan farklı
olarak Brundtland Raporu, her ne kadar
sürdürülebilir kalkınmanın toplumsal adalet, ekonomi ve ekoloji boyutları birbirleri
ile yakın ilişkili olsa da çevreden ziyade
ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini
ön plana almaktadır.
Sürdürülebilirliği sağlamak üzere geçmişten günümüze değin tüketilen kaynaklara
alternatif olarak yaratılan bazı yöntemlerin,
kimlerin ve neyin varlığının sürdürülmesi
konusunu önemseyip neleri ihmal ettiğinin
tartışmaya açılması, konunun bütüncül ve
nesnel değerlendirme olanağı kazanmasını
sağlayacaktır.
Gözetilen ve ihmal edilen kesimlere örnek
olarak, şehirlerin su ve enerji ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla yapılan büyük ölçekli
barajların, çoğu zaman kıyı kaynakları yok
olan halklar ve çoğu canlı türü için sürdürülebilir çözümler olmaması verilebilir. Konu
ile ilgili Annie Ross (vd.) tarafından yazılan
“Indigenous Peoples and the Collaborative
Stewardship of Nature: Knowledge Binds
and Institutional Conflicts” kitabı konuya
alternatif bir vizyon sağlamaktadır. Kitap,
yerel bir yönetim modelinin doğanın sürdürülebilir kullanımı için temel oluşturduğu
fikrine dayandırılmıştır. Ross, doğaya yakın
yaşayan, doğa ile entegre olmuş yerli halkların, doğal kaynakları aşırı kullanmaktan
alıkoyan geleneklere sahip oldukları ve bu
kaynaklara saygı duyduklarını vurgulamıştır (Ross vd., 2011). Bazı yerel topluluklar için
bu tez geçerli olsa da birçok yerel halkın
Avrupa sömürgeciliğinden çok önce yok
olmaları, bu yaklaşımın evrensel geçerliliğini şüpheye düşürmektedir.
Son yıllarda arkeologlar; çevre sorunlarını,
birçok toplumun yıkılışının arkasındaki
temel neden olarak göstermektedir. Ancak
bir coğrafya bilgini olan Jared Diamond,
bu yok oluşların tek bir konuya bağlanamayacak kadar karmaşık dinamiklere
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sahip olduğunu ifade etmiştir. Diamond bu
dinamikleri, toplumların çevreye etkileri,
iklim değişimi, saldırgan komşular, ticaret
yapılan taraflar ve toplumların çevresel sorunlara olan tepkileri olarak sınıflandırmıştır (Diamond 2006, 29-34). Yerel toplumlardan
bazıları varlığını sürdürebilirken, bazılarının yok olmasının arkasındaki sebepleri
okumak; bu çalışma içerisinde kullanılan
“sürdürülebilirlik” kavramının anlaşılabilmesini de kolaylaştıracaktır.
Sürdürülebilirlik kavramını ve neyin sürdürülebilir olduğunu anlamak için tarihi,
çevresel bir perspektiften değerlendirmek
faydalı olabilir. Toplumların hangi çevresel
zorluklarla karşı karşıya kaldıkları, çevrelerini nasıl yönettikleri ve tarih boyunca çevreye dair nasıl bilgi ürettiklerinin
yollarını anlamak; geçmişte mimarlığın,
bu çevresel mücadelelere nasıl katkıda bulunduğunu ve toplumların çevresel stresler
altındaki dönüşümünü aydınlatabilir.
2.2. Sürdürülebilir Mimarlık Tarihi
İçinde Tropikal Mimarlığın Yeri
Sürdürülebilir mimarlık, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla bina oluşturma pratikleridir; su, malzeme ve içinde
bulundukları alanın kullanımı açısından
çevreye duyarlı, enerji tasarrufunu ön
plana koyan; herhangi bir dönemde veya
mevsimde kullanıcıların sağlığını ve rahatlığını koruyan; daha az enerji tüketen ve
pasif sistemler kullanan mimaridir (Ozorhon
vd 2014, 175-189).
1950-1960’larda enerji kaynaklarının ucuz
ve bol olması, 1970’lerde önemli çevresel
krizler yaşanana dek Avrupalı mimarların enerji etkin tasarıma yönelmesinin
önündeki önemli bir engel olmuştur (Baweja
2008, 12). Ancak endüstrileşme sonrası hızlı
nüfus artışı, çevresel krizlerin etkilerinin
yanı sıra kentleşme ve yapay ortamların
inşasının büyümesini tetiklemiş ve çevresel
perspektiften ele alınması gereken bir mimarlık anlayışı ihtiyacı doğurmuştur.
Yaygın tarihyazım anlayışı çevreci
mimarlık tarihinin başlangıcını 1970’de
Standford’da yapılan ilk “Dünya Günü”
toplantısına ve bunu izleyen çevre felaketlerine dayandırmaktadır. 1970’lerde

Tropikal Modernizm ve Sürdürülebilirlik

Tablo: 1
Tropikal Mimarlık Konferansları (Baweja
2008, 136).

Victor Olgyay (Design with Climate 1963) ve
Ralph Knowles (Form and Stability 1968) gibi
bazı mimar, çevreci ve ekolojistler “Sessiz
Bahar” dan ilham alarak bazı çalışmalar
ortaya koymuş olsa “yeşil mimarlık” anlayışının yaygınlaşması 1990’larda olmuştur.
Bu görüşü destekleyen Ingersoll’un “Unpacking the Green Man’s Burden” (1991) ve
Madge’nin “Design, Ecology, Technology:
A Historiographical Review” (1993) çalışmaları, mimarlık tarihini ekolojik çerçeve
ile birleştirerek ele almış tarih yazımı
denemeleridir. Ayrıca P. Anker (2010)’in
“From Bauhaus to Ecohouse a History of
Ecological Design”; M. Murphy (2006)’nin
“Sick Building Syndrome and the Problem
of Uncertainty: Environmental Politics, Technoscience, and Women Workers”; David
Orr (2006)’un “Design on the Edge: The
Making of a High-Performance Building”
ve Deviren vd. (2014)’nin “The Greening
of Architecture” gibi az sayıdaki kaynak
mimarlık tarihini, çevre ile kesiştiren bir
anlayışla ortaya koymuş ve yine bunlar da
yeşil mimarlığı daha çok yirminci yüzyılın
sonlarına konumlandırmıştır (Baweja 2014,
42-43).

1992 Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde
gerçekleştirilen “Birleşmiş Milletler Çevre
ve Kalkınma Konferansı” da sürdürülebilir
mimarlık açısından önemli bir kırılma noktasıdır. Bu konferans sonunda, 27 ilkeden
oluşan Rio Çevre ve Kalkınma Deklarasyonu kabul edilmiştir. Deklerasyonun ilkelerinden her biri, dolaylı yoldan mimarlıkla
ilgili kararlar içermektedir. Gündem 21
(Jones vd. 1998, 256) ve BM İklim Değişiklikleri Çerçeve Sözleşmesi (Hawkes vd. 2002) ise;
yerli malzeme ve teknolojilerin kullanımı,
enerji etkin tasarımlar, malzemelerin geri
dönüşümü, atıkların kontrolü, binaların
çevresel etkileri hakkında bilgilerin geliştirilmesi gibi yönergelerle doğrudan sürdürülebilir mimarlığın gelişimine etki etmiştir.
Çevreci mimarlık tarihi, 1970-1990 yılları
arasına bu şekilde konumlandırılmasına
rağmen çevreye duyarlı mimarlık anlayışı;
1930’ların başından 1960’ların sonuna
kadar ABD’de “Biyo-İklimsel Mimari”,
Asya ve Afrika’da da “Tropikal Mimari”
olarak küresel çapta yankı uyandırmıştır.
Küresel ölçekte bu düşüncelerin yaygınlaşması ise bir dizi konferanslar aracılığıyla
gerçekleşmiştir. 1930’ların başında tropik
bölgelerde ortaya çıkan iklime ve enerji
tasarrufuna duyarlı tropikal mimarlığı konu
alan ilk konferans, Henri Prost ve Marshall
Lyautey başkanlığında 1931’de Paris’te
düzenlenmiştir. Bu konferansı 1938’de
Meksika’da Uluslararası Konut ve Şehir
Planlama Federasyonu tarafından düzenlenen başka bir Tropikal Mimarlık konferansı ile birlikte bir dizi konferans izlemiştir
(Tablo 1).
İngiltere’de Otto Koenigsberger, Jane
Drew, Maxwell Fry, Leo De Syllas, Fello
Atkinson ve George Atkinson gibi Tropikal bölgelerde deneyimi olan ve küresel
tropikal mimarlık konferanslarında aktif
olan mimarlar, iklime ve enerji tasarrufuna
duyarlı tasarım hakkında bilgi üretimi için
çalışmışlardır. Szokolay vd. (1973)’in “Manual of Tropical Housing and Building”,
Drew vd. (1947)’in “Village Housing in the
Tropics” (1947; Harry L. Ford ile birlikte) ve
“Tropical Architecture in the Dry and Humid Zones” (1956) kitaplar yayınlamışlardır.
Bu çalışmalar, hem tropikal modernizmin
Sayı 33, Temmuz 2021

255

Sevcan Karadağ, Nazan Kırcı

gelişiminde önemli yapı taşları olmuş,
hem de bugünün sürdürülebilir mimarlık
gündeminin öncüsü kabul edilmişlerdir (Von
Osten 2014, 7-8).
Tropikal mimarlık uygulamalarının sürdürülebilirliğin ve sürdürülebilir mimarlık
tarihi içinde neden değerlendirilmediği
konusu ise çalışma kapsamında birkaç
sebeple tartışılmaktadır.
Tartışmaya; ekonomik büyüme, çevre
koruma bilinci ve toplumsal gelişme gibi
bileşenlere sahip olan sürdürülebilirlik
kavramı ile tropikal mimarlık uygulamalarının örtüşüp ayrıştığı noktalar değerlendirilerek başlanmalıdır.
Başlangıçta sürdürülebilirlik ile eş anlamlı
olarak kullanılan “sürdürülebilir kalkınma”
kavramı yeni bir ekonomik büyüme paradigması olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle “sürdürülebilirlik” kavramı ekonomik
kalkınma ile birlikte ele alınmaktadır. Oysa
tropikal mimarlık uygulamaları ekonomik
kalkınma amacı gütmeyen, bunun yerine
tropikal tıp alanından evirilerek, önceleri sömürgecilerin daha sonra yerlilerin
konforu için tasarlanmış uygulamalardır.
Gelişim aşamasında kullanıcıların yaşam
standartlarını yükseltmeye yönelik bir
çaba olsa da bu tür toplumların ekonomik
olarak kalkındırılması amaç edinilmediği
için tropikal mimarlık uygulamalarının,
sürdürülebilirliğin ekonomi bileşeni ile tam
olarak örtüştüğü söylenemez.
Çevre koruma bilinci ise tropikal bölgelerdeki mimarlık uygulamalarında çevreye
uyum şeklinde kendini göstermiştir. Yani
başlangıçta Avrupalı mimarların sömürülen
topraklara gelip buralarda yeşil, ekolojik,
sürdürülebilir, çevreci bir mimarlık geliştirme amacı bulunmasa da tropikal bölgelerin
yerel şartları onları çevreye uyumlu yapılar
tasarlamaya zorlamıştır.
Toplumsal gelişme açısından da tropikal mimarlığı, başlangıçtaki sömürgeci
kimliğini yok saymadan değerlendirmek
gerekmektedir. Başka ulusları, devletleri ve
toplulukları siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak varlıklarının sürdürülmesine izin vermeksizin yayılmak, göçlere
zorlamak, asimile etmek, köleleştirmek
gibi eylemleri ihtiva eden bir anlayışın
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devamında ortaya çıkan mimarlığın, yerel
halkın toplumsal gelişimini gözettiğini savunmak zordur. Tropikal mimarlık, küresel
çapta yankı uyandırdıktan sonra kısmen
yerlilerin konforuna yönelen uygulamalar
olarak tanımlansa bile ortaya çıkış amacının bu olmadığı açıktır.
Tropikal mimarlık uygulamaları, sürdürülebilir kalkınma boyutları açısından değerlendirildiğinde; aslında hiçbirini amaç
edinerek oluşturulmadığı görülmektedir.
Her üç boyutun ve hedeflerinin her zaman
dengelendiği kusursuz bir sürdürülebilirlik
anlayışının sağlanması genel olarak zor
olsa da tropikal mimarlığın ortaya çıkışında hiçbiri bilinçli olarak temel alınmamıştır. Belki sonradan evirildiği hali göz önüne
alınarak, sürdürülebilir uygulamalar olarak
değerlendirilebilir. Ancak bu da literatürde konunun teorik tartışmasının zayıflığı
nedeniyle bir karmaşıklığa neden olacaktır.
Birden fazla alanda ve birçok şeyi ifade
etmek üzere kullanımı, sürdürülebilirlik
kavramını soyut ve ucu açık bir noktaya taşımaktadır. Günümüzde her ne kadar yeşil
mimarlık, ekolojik mimarlık, sürdürülebilir
mimarlık, çevreci mimarlık gibi kavramlar,
birbirinin yerine kullanılsa da bazı araştırmacılar sürdürülebilir mimarlığın diğerlerinden daha geniş bir alanı ifade ettiği ve
hatta ekolojinin sürdürülebilirliğin bileşeni
olduğunu ifade etmektedirler (Sev 2009, 9).
Bu tür karmaşıklıklar, en azından mimarlık
literatüründe, konunun teorik tartışmasının

Şekil: 12
Village Housing in the Tropics (Drew vd.
1947).
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derinleşmesi gerektiğine işaret etmektedir.
Ayrıca mimarlık alanı içinde yeşil tasarımların nasıl inşa edileceğine dair yeterli bilgi
olmasına rağmen çevreci perspektiften yazılmış bir mimarlık tarihi anlayışının eksikliği de tropikal mimarlık ve yeşil mimarlığın tarihsel bağlamda birlikte okunmasını
zorlaştırmaktadır (Baweja 2014, 42-43).
Alanla ilgili pek çok kaynak; biçimsel,
mekânsal, teknolojik ve kültürel bir mimarlık tarihi okuması sunarak daha çok
kültür ve teknolojinin mimariyi ve şehirciliği nasıl etkilediği, yön verdiği gibi bilgileri sunmaktadırlar. Bunlar arasında “A
Global History of Architecture” (Jarzombek
vd. 2011); “World Architecture: a Cross-cultural History” (Wheeler 2014); “A History of
Architecture: Settings and Rituals” (Kostof
1995); “Buildings across Time: An Introduction to World Architecture” (Fazio vd.
2007); ve “Architecture, from Prehistory to
Postmodernity” (Hyman vd. 1986) sayılabilir.
Bunlardan farklı olarak çevreci anlayışla
mimarlığı ele alan tek kitap olarak Baweja,
Reyner Banham (1984)’ın “The Architecture
of the Well-Tempered Environment” kitabını
göstermiştir. Ancak kitabın fosil yakıt
çağındaki mimari teknolojinin, binaların
mekânsal konfigürasyonlarını nasıl etkilediğine odaklanmasına rağmen, fosil yakıta
bağlı bir mimarinin çevre üzerindeki etkisine değinmemesini eleştirmiştir (Baweja 2014).
Başka bir ifade ile mimarlık tarihinin
henüz çevreci bir anlayışla ele alınmamış
olması, mimarlık alanında, özellikle sanayi
öncesi ve batı dışı toplumların mimarlık anlayışlarını da içeren sürdürülebilir
mimarlık tarihi gibi bir alanın eksikliği,
yine tropikal mimarlık ile sürdürülebilir
mimarlığın tarihsel bağlamda kesiştirilmeme sebeplerindendir.
3.

Sonuç

İnsanlık tarihi içinde toplumların başka
egemenlik alanlarına girmesi ve onların kaynaklarını ele geçirmesi, sıklıkla
rastladığımız bir durumdur. Bu çalışmada
ele alınan 1930-60 tarihleri arasındaki
sömürge döneminde, ekvatorun 23 derece
kuzeyinden ve güneyinden geçen yengeç
ve oğlak dönencelerinin arasında kalan

Tropikal alanlarda üretilen mimarlığın,
mimarlık tarihindeki yeri tartışılmıştır.
Uluslararası Modern Mimarlık bu bölgeye,
birçok Avrupalı ve İngiliz mimar aracılığı
ile ancak yöntem değiştirerek girebilmiştir.
Söz konusu mimarlar, baskın batılı kabulleri ve Modern Mimarlık dilini, tanımlanan
coğrafyaya doğrudan uygulamak yerine;
bu bölgelere özgü, yeni, insancıl bir tasarım ve mimarlık anlayışı geliştirmişlerdir.
Bu yeni anlayış, modernizmin uygulandığı
toprakların çevre- kültür ve iklim koşullarına adaptasyonu ile melezleşerek bölgenin
adına referansla “Tropikal Modernizm”
olarak adlandırılmıştır. Tropikal bölgelerdeki coğrafyaya, çevreye, yerele, mevcut
doğal kaynaklara ve iklime duyarlı bu
özgün mimarlık anlayışı; gelenekle barışık
olarak geleceğin yeni ihtiyaçlarına uzanma
denemelerinin, sürdürülebilirlik çalışmalarının örneği olarak ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Kamuoyunun dikkati ancak 1970’lerde
başlayan ve küresel çapta etkisi olan çevresel felaketlerin ardından çevre konularına
yönelmiştir. Sürdürülebilirliğin mimarlıkla
ilişkilendirilmesi ve yeşil mimarlık çalışmalarının özendirilmesi ise birtakım uluslararası çevre konferanslarının ardından
yayınlanan 1987’de Brundtland Raporu ve
1992’de Gündem 21 gibi raporların mimarlık ile doğrudan ilişkili yönergeleri sayesinde gerçekleşmiştir. Bu büyük felaketler
ve ardından yapılan uluslararası çalışmalar,
yayınlanan yönergelerle, sürdürülebilirlik
konusunu mimarlığın merkezine etkili bir
şekilde yerleştirdiğinden, mimarlık tarihinin içinde sürdürülebilirlik konusu, bu
çalışmaları referans alarak başlatılmıştır.
Oysa bu konular yukarıda söz edilen büyük
çaplı felaketlerle ilintisi olmaksızın ve söz
konusu yönergeler yayınlanmadan önce
1930’ların başlarından itibaren daha az
tüketerek mevcut kaynakların korunmasına ve küresel ölçekte yoksullar için genel
yaşam standardını yükseltmeye yönelik
uygun teknolojilerin kullanımına odaklanan tropikal mimarlık uygulamalarında
gözetilmiştir.
Bu çalışma aracılığıyla sürdürülebilir tasarım parametreleriyle birçok ortak özellik
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gösteren ve tarihsel olarak sürdürülebilir
mimarlıktan daha önceye konumlanan tropikal mimarlık uygulamalarının sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir mimarlık tarihi
içinde değerlendirilmemesinin sebepleri
tartışılmıştır. Bu bağlamda tartışmaya açılan başlıklar şu şekilde özetlenebilir:
• Tropikal mimarlığın ortaya çıkışında,
sürdürülebilir kalkınma boyutlarının
bilinçli bir şekilde gözetilmiş olmaması,
• Sürdürülebilirliğin literatürde teorik
tartışmasının zayıflığı,
• Çevreci perspektiften yazılmış bir
mimarlık tarihi anlayışının eksikliği.
Günümüz mimarlık literatüründe fazla
değinilmese de daha sürdürülebilir gelecek
için tropikal mimaride görüldüğü üzere
yerel özelliklerle, iklimle dengeli, fiziksel çevreyi gözeten tasarımlar yapılması
gerekliliğinin altı çizilmiştir.
Ayrıca, böylesi büyük güç döneminde dahi
mimarlık uygulayıcılarının modern mimarlık paradigma ve şablonlarını tropikal
coğrafyada baskın bir şekilde uygulamayı
tercih etmemeleri, “sürdürülebilirlik” başlığı altında bazı önlemlerin bir biçimsel dil
olarak ve benzer ürünlerle, dünyanın çeşitli
yerlerinde yaygınlaşmasının sorgulanması gerekliliği de bu çalışmanın bir diğer
önemli sonucudur

•
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