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üzere iletilen makaleler hakem sürecine alınmadan önce yayın kurulu tarafından değerlendirilir ve gerek görüldüğü
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Kurul tarafından uygun görülürse hakem değerlendirme sürecine dahil edilir. Hakem sürecinde toplam iki hakemin
görüşüne başvurulur. Hakem görüşlerinde makalenin kabulüne yönelik önemli görüş farklılıkları olması durumunda
3. Hakem görüşüne başvurulur. Hakemler tarafından yayına kabul edilmeyen yazılar yazarlarına iade edilir. Dergide
yer alan hiçbir yazı ve/veya görsel malzeme sahibinin izni olmadan kullanılamaz.

• Within the scope of Design + Theory Journal; all theoretical, practical, and critical articles written in Turkish or
English under the publication principles and writing rules are accepted for evaluation for publication. It is assumed
that the manuscripts submitted to the journal have not been previously published in another publication. Design +
Theory Journal does not consider it appropriate for the submitted article to be peer-reviewed in two journals at the
same time. All responsibility of the articles to be published in the Design + Theory Journal belongs to the author(s).
The articles submitted to the journal for evaluation are evaluated by the editorial board before being taken into the
referee process, and if deemed necessary, an “editorial board evaluation report” is written and a revision is requested
for the articles. The revised articles are included in the referee evaluation process if deemed appropriate by the Board.
A total of two referees are consulted during the refereeing process. In case of significant differences in the opinions of
the referees regarding the acceptance of the article, the opinion of the 3rd referee is taken. Manuscripts that are not
accepted for publication by the referees are returned to their authors. No text and/or visual material in the journal can
be used without the permission of the owner.

• Yayın çeşitliliğinin korunması adına bir yazarın (ortak yazarlı makalelerde her iki isim için de geçerlidir) yayınlanan
iki makalesi arasında en az bir sayı olmalıdır ve bir yazar iki yıl içerisinde en fazla iki makale yayınlayabilir.
• Ana metnin, özetler, kaynakça ve tablo bilgileri hariç, başlık ve dipnotlar dahil 7000 kelimeyi aşmaması beklenir.
İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki ayrı özet, başlığın hemen altında ilk sayfada verilir. Özetlerin altına, beş
sözcüğü aşmamak koşuluyla yazıya ilişkin İngilizce ve Türkçe anahtar sözcükler eklenir. Makalenin Türkçe özeti
yaklaşık 250 kelimeden oluşurken, İngilizce özeti yaklaşık 700-800 kelimeden oluşan “genişletilmiş özet/extended
abstract” olarak sisteme yüklenmelidir. Genişletilmiş özette makalede ele alınan çalışmanın araştırma sorusunun
tanımlanması; çalışmada ulaşılmak istenen hedeflerin açıkça ifade edilmesi; belirlenen amaçlara ulaşmak için
kullanılan yöntemin kısa belirtilmesi; elde edilen veriler ile ulaşılan sonuçların kısaca tartışılması ve çalışmanın
sonucunun açıkça ifade edilmesi beklenir.

• To protect anonymity, only the title should appear on the manuscript. Text and abstract should not be longer than 7000
words; this includes the title, subtitles and notes, and excludes the referances and information regarding tables. While
the Turkish summary of the article consists of approximately 250 words, the English summary should be uploaded to
the system as an “extended abstract” consisting of approximately 700-800 words. Defining the research question of the
study discussed in the article in the extended summary; clearly articulating the goals to be achieved in the study; a brief
description of the method used to achieve the set goals; It is expected that the data obtained and the results reached will
be briefly discussed and the results of the study are clearly stated.)

• Başvurulan makale, daha önce yayınlanmamış veya daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. Şayet
makalenin daha önce bildiri olarak sunulmuş olma durumu varsa, buna dair ek açıklamalarınızı editöre notlar
kısmında belirtiniz. Lisansüstü tezlerinden üretilmiş makaleler için tez yürütücüsün bilgilerini (iletişim, kurum vs.)
yine bu bölüme ekleyiniz.
Başvuru dosyası, Microsoft Word belgesi biçiminde olmalıdır.
Metin tek satırlı, 12 fontlu, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (URL adresleri dışında) ve tüm şekil, resim ve
tablolar sonda olmaktansa metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiş olmalıdır.
• Makalede kullanılan görsel malzemelerin (fotoğraf, çizim, grafik ve tabloların) en az 300 dpi çözünürlükte, tif/jpg
uzantılı olması gerekmektedir. Görsel malzemeler sisteme tek tek yüklenir.
• Yazarlara ait olmayan, başka kaynaklarca daha önce yayınlanmış tüm resim, şekil ve tablolar için yayın
hakkına sahip kişilerden izin alınmalıdır. Yayınlanmış görsel belgelerin sahiplerinden yazılı izin olmaksızın
yayınlanabilmeleri için teknik konularda 10, güzel sanat konularında 50 yıllık bir zaman aşımı gereklidir. Uluslararası
(telif hakkı) anlaşmalarının ve ulusal telif hakkı ve basın yasalarının Dergi’de uygulandığının yazarlarca da bilinmesi
gerekmektedir.
• Başvurularda yazar ve hakem kimlikleri birbirlerine bildirilmemektedir. Bu amaçla sisteme gönderdiğiniz dosyanın
kişisel bilgiler (isim, kurum, üst veri vb.) içermediğinden emin olunuz.
Telif Hakkı Konusunda
Yazar(lar), çalışmanın yayınlanmasının kabulünden başlayarak, yazıya ait her hakkı Mimar Sinan Güzel Sanatlar
üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne devretmektedir(ler).
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• Metin içinde kaynak göstermek için sayfa altında ayrıca dipnot verilmez; sadece ana metin içinde yer alması uygun
görülmeyen notlar için dipnot kullanılır. Ana metinde ve dipnotlarda atıfta bulunulan tüm kaynaklar, yazının sonuna
eklenecek “Kaynakça” kısmında yer alır. Yazı içinde atıfta bulunulmamış olan kaynak, “Kaynakça” kısmında yer almaz.

• Identify all references to books and other sources at an appropriate point in the main text by authors last name,
year of publication, and pagination where appropriate, all within paranthesİs (Tekeli 1992, 23 - 27). If more than
one reference to the same author and year, distinguish between them by use of letters (a, b, ...) attached to year of
publication: (Tekeli 1992 a, 30-37) and (Tekeli 1992 b, 47-53). This is valid also for the references.

• Yazı içinde diğer kaynaklara gönderme yapılırken, metnin uygun yerlerine parantez açılarak, yazarın soyadı, yayın
tarihi ve sayfa numarası (Tekeli 1992, 23-27) verilir. Aynı yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış başka bir eserine
gönderme yapılıyorsa, (Tekeli 1992 a, 30-37) ve (Tekeli 1992 b, 47-53) şeklinde belirtilir. Bu sıralama kaynakça için
de geçerlidir.
Aynı kaynağa birden çok gönderme yapılıyorsa, “a.g.e.” ya da “a.g.e.” gibi kısaltmalar yerine, yukarıda belirtilen
yöntem tekrarlanır. Eğer yazar adı metin içinde geçiyorsa, yalnızca eserin yayın yılının ve sayfa numarasının, örneğin
“...Tekeli’nin (1992, 29) dediği gibi...” şeklinde belirtilmesi yeterlidir. Kaynak iki yazar tarafından kaleme alınmışsa
her iki yazarın da soyadları (İlkin ve Tekeli 1981, 61-65) belirtilir. Yazar sayısının ikiden fazla olması koşulunda, ilk
soyadının ardından “vd.” ibaresi (Tekeli vd. 1996, 101-102) kullanılır. Eğer ikiden fazla kaynağa aynı yerde gönderme
yapılıyorsa, yazar adlarının arasına noktalı virgül konularak yazar adlarının alfabetik sırasına göre (Ortaylı 1985, 52;
Tekeli 1992, 23-27) verilir.

• Specify subsequent citations of the same source similarly; do not use “ibid”, “op.cit” or “loc.cit”. If the autor's name
is in the text, use only year and pagination of publication in parantheses, e.g. Tekeli (1992, 29).
• With dual authorship give both names: (İlkin ve Tekeli 1981, 61 -65). For three or more use “et. al.”, e.g. (Tekeli et. al.
1996, 101-102). Enclose within a single pair of parantheses a series of references separated by semicolons, e.g. (Ortaylı
1985, 52; Tekeli 1992, 23 - 27).
• Do not use a footnote for any references in the text; only use a footnote if you do not want to place a note within the
text. List all entries cited in the text, any items used to prepare the manuscript in a separate headed references section.

Eğer eserin orijinalinden faydalanmıyorsa ve aynı eser Türkçe olarak da yayınlanmışsa, eserin Türkçe adının ve yayın
bilgilerinin, kaynakçada parantez içinde ayrıca belirtilmesi beklenir.
• Kaynak listesinde, mümkünse, belirtilen kaynağa ait DOI numaralarının verilmesi arzu edilir.
• Kaynakça olarak APA kaynak verme yöntemi (American Psychological Association) kullanılmaktadır. Kaynakçanın
doğru kullanımına şu linkten ulaşabilirsiniz: APA.pdf (aybu.edu.tr)
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• Periyodik İçindeki Makaleler/Articles in Periodicals;
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• Tezler ve Yayınlanmamış Çalışmalar / Thesis and Unpublished Works;
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Horloe, M., Pickvance, C. & Urry, J. ed. 1990. Place, Policy and Politics. London: Unwin
Hyman.

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

ISSN 1302-2636

2021
Kasım
November
Cilt: 17

Volume

Sayı: 34
Number

İÇİNDEKİLER
CONTENTS
ARAŞTIRMA / RESEARCH
Efe Duyan
Tame Modernism: The Manifestos of Sedad Hakkı Eldem and Orhan Veli Kanık / Evcil Modernizm:
Sedad Hakkı Eldem ve Orhan Veli Kanık’ın Manifestoları................................................................................. 1
Aytaç Taşkın, Onur Erman
Strüktür Bileeni Olmanın Ötesinde Kolonun Mimari Tasarımda Rolü / The Role of the Column
in Architectural Design Beyond Being a Structural Component....................................................................... 14
Gülferah Örs Çorapçıoğlu, Sabri Şakı
Medrese Yapılarının Koruma Sürecinde Yapı-İlev-Çevre Uyumu: Kepenekçi Sinan Medresesi Örneği /
Structure-Function-Environment Harmony in the Conservation Process of Madrasah Buildings:
The Example of Kepenekçi Sinan Madrasa....................................................................................................33

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Dergisi

Çiğdem Çetin, Gülnur Ballice, Zeynep Tuna Ultav
Hemire Çalıma Alanlarının Mekânsal Memnuniyet Açısından Değerlendirilmesi /
Evaluation of the Working Areas of Nurses in Terms of Spatial Satisfaction.....................................................50
Selin Üst, Ayşe Ceren Güler
İç Mimarlık Eğitiminde Koruma Bilincinin Gelitirilmesine Bir Katkı: Mezuniyet Projesi Örneği /
A Contribution to the Development of Awareness on Conservation in Interior Architecture
Education: Graduation Project Case.............................................................................................................67
Ebru Bingöl
Su İle Dirençli İlikiler Kurmak: Profesyonellerin Ekosistemine Bir Bakı / Establishing Resilient
Relationships with Water: A Glance into Professionals’ Ecosystem..................................................................84
Ecehan Kıvılcım Sözgen
Kentsel İç Mekân: Kamusallığın Evselletirilmesinin / ”İç” Selletirilmesinin Söylemsel İnası /
Urban Interior: The Discursive Construction of the Domestication/Interiorization of Publicness.........................101
Aslı Can
(Mimarlık) Tarih(i)sel Semantik ya da Karatepe Saçakları’nın Neoliberal Kapitalizm Güdümlü Dönüümü:
The Museum Hotel Antakya / Architectural Historical Semantic: The Neoliberal Capitalism-Driven
Transformation of Karatepe Eaves: The Museum Hotel Antakya...................................................................... 111
Muammer Yaman
Öğrenci Yurt Binalarında Yangın Güvenlik Önlemleri ve Tahliye Simülasyonları / Fire Safety Precautions
and Evacuation Simulation in Student Dormitories...................................................................................... 123
Şirin Gülcen Eren
Şehir Planlama Temel Tasarım Eğitiminde Öğrenci Kültürel Birikimi ve Formasyonu Analizi: Süleyman
Demirel Üniversitesi Örneği / Analysis of Student Cultural and Educational Background in Basic
Design Education in Urban Planning: The Case of Süleyman Demirel University...............................................139
Gülşah Güleç
Debord’un Gösteri Toplumu Kuramı Üzerinden Bugünün Dünyası ve Gösteri Mimarlığı Üzerine Bir Eletiri /
A Critique on the Spectacular Architecture in Today’s World via Debord’s Theory of the Society
of the Spectacle.......................................................................................................................................160
Ali Güney Yakar
Konstrüktivist Mimarlığın Reel ve Ütopya Düzleminde Mekânsal İncelemesi / Spatial Examination of
Constructivist Architecture On the Basis of Utopia and Reality.....................................................................169

Editörden

Değerli okuyucularımız,
MSGSÜ Mimarlık Fakültesi’nin hakemli dergisi Tasarım+Kuram’ın 34. sayısı ile karşınızda olmaktan mutluluk
duyuyoruz. Bu sayımızda sizlere, kuramsal ve tarihsel çalışmalardan yapı güvenliğine, eğitimden koruma
süreçlerine kadar uzanan farklı konulardaki on iki araştırma makalesi sunuyoruz;
“Tame Modernism: The Manifestos of Sedad Hakkı Eldem and Orhan Veli Kanık” başlıklı çalışma, Türkiye’de
Erken Cumhuriyet Dönemi’nin en dikkat çekici manifestoları arasında sayılabilecek iki metni; Sedad Hakkı
Eldem’in ‘Yerli bir Mimariye Doğru’ makalesiyle Orhan Veli Kanık’ın ‘Garip Antolojisi Önsözü’nü benzerlikleri
ve farklılıkları açısından karşılaştırmayı hedefliyor. “Strüktür Bileşeni Olmanın Ötesinde Kolonun Mimari
Tasarımda Rolü” başlıklı çalışmada, yapısal anlamda önemli bir role sahip olan kolonun taşıyıcı olmanın
ötesinde mimariye etkisi ve katkısı sorgulanıyor. Günümüzde özgün işlevini sürdüremeyerek yeni işlevlerle
kullanılmakta olan medrese yapılarındaki koruma sorunlarını ortaya koymayı amaçlayan “Medrese Yapılarının
Koruma Sürecinde Yapı-İşlev-Çevre Uyumu: Kepenekçi Sinan Medresesi Örneği” başlıklı çalışmada, İstanbul
Fatih ilçesinde bulunan Kepenekçi Sinan Medresesi’nin özgün karakteristikleriyle korunarak sürdürülmesine
yönelik yeni bir işlev önerisi geliştiriliyor.
“Hemşire Çalışma Alanlarının Mekânsal Memnuniyet Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı makalede,
hemşirelere ait bireysel parametrelerin çalışma mekânlarındaki psikososyal gereksinimleri üzerinde anlamlı bir
etki oluşturup oluşturmadığı ve psikososyal gereksinimlerin hemşireler tarafından çalışma mekânlarında yeterli
görülüp görülmediği sorgulanıyor. “İç Mimarlık Eğitiminde Koruma Bilincinin Geliştirilmesine Bir Katkı:
Mezuniyet Projesi Örneği” başlıklı çalışma kapsamında; Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi,
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde 2019-2020 bahar yarıyılında gerçekleştirilen Mezuniyet Projesi
incelenerek öğrencilerin tarihi bir yapı için yeniden işlevlendirme önerileri üzerinden koruma bilinci ve eğitim
ilişkisi değerlendiriliyor.
“Su İle Dirençli İlişkiler Kurmak: Profesyonellerin Ekosistemine Bir Bakış” başlıklı makale, su üzerine çalışan
farklı profesyonellerle yapılan, insan-su ilişkisinin diyalektiğini, problem-potansiyel-çözüm üzerine sunulan
bakış açılarını ve su sorunlarının çözümüne yönelik bilimsel, fiziksel ve eylemsel yöntem ve araçları bir arada
sunan mülakatlar aracılığıyla su meselesine bütüncül bir perspektiften bakmanın ve ortak çözümler üretmenin
yollarını arıyor. “Kentsel İç Mekân: Kamusallığın Evselleştirilmesinin / ”İç”selleştirilmesinin Söylemsel
İnşası” başlıklı çalışmada, mimarlık disiplininin “kentsel iç mekân” kavramına neden ihtiyaç duyduğuna ve
onun içeriğini nasıl doldurduğuna bakmak, tanımlamaya çalışmak ve nasıl işlediğini çözümlemek hedefleniyor.
“(Mimarlık) Tarih(i)sel Semantik ya da Karatepe Saçakları’nın Neoliberal Kapitalizm Güdümlü Dönüşümü:
The Museum Hotel Antakya” adlı çalışma, ikisi de kendi zamansal bağlamlarında “ikonik” olarak kabul
edilebilecek iki yapının içine doğdukları sosyo-ekonomik arka planı karşılaştırmayı ve bu bağlamda mimarlık
tarihi nesnelerinin anlamsal dönüşümünü ortaya koymayı hedefliyor.
Öğrenci yurt binalarının yangın güvenliğinin oluşturulmasında mevzuat gerekliliklerinin ortaya konulması, aktif
ve pasif yangın güvenlik önlemleri ile kayıpların en aza indirilmesi ve güvenli yangın tahliyelerinin sağlanması
konuları, “Öğrenci Yurt Binalarında Yangın Güvenlik Önlemleri ve Tahliye Simülasyonları” başlıklı çalışmada
ele alınıyor. “Şehir Planlama Temel Tasarım Eğitiminde Öğrenci Kültürel Birikimi ve Formasyonu Analizi:
Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği” başlıklı çalışmada, tasarım odaklı düşünce ve yaratıcı düşüncenin
oluşumunda öğrencinin kimliğinin eğitim sürecindeki rolü ve akademik performansıyla ilişkisi sorgulanıyor.
Gösterinin kavramsal çerçevesini ve mimarlık alanı üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçlayan “Debord’un
Gösteri Toplumu Kuramı Üzerinden Bugünün Dünyası ve Gösteri Mimarlığı Üzerine Bir Eleştiri” başlıklı
makale, bugünün gösteri(ş) odaklı mimarlık dünyasını eleştirel bir bakış açısıyla ele alıyor. “Konstrüktivist
Mimarlığın Reel ve Ütopya Düzleminde Mekânsal İncelemesi” başlıklı makale ise 1922-1932 yılları arasında
konstrüktivist mimarlığın mimarlık tarihindeki yerini, ütopya mimarlığı ile uygulanan tasarımlar arasındaki
açı farkını, benzerlikleri ve konstrüktivist mimarlığın S.S.C.B.’nin toplumsal yaşamındaki karşılığını siyaset ve
sanat arasındaki ilişkiyi esas alarak ortaya koymayı amaçlıyor.
Bu sayımıza katkıda bulunan değerli yazarlarımıza ve Yayın Yürütme Kurulu ekibimize en içten teşekkürlerimi
sunuyor ve yeni sayılarımızda yine birlikte olmayı diliyorum.
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Abstract
This study aims at comparing the two most
influential manifestos of the early
Republican Period in Turkey, Sedad Hakkı
Eldem’s Towards A Local Architecture (Yerli
Mimarîye Doğru, 1940) and Orhan Veli
Kanık’s Foreword to the Strange Anthology
(Garip Antolojisi Önsözü, 1941). The texts
include several common features along with
comparable differences exemplifying the
cultural shift in Turkey in the late 1930s.
The international economic crises in 1929
triggered a process of enclosed economies
and nationalist governments around the
world followed by a cultural shift from
international avant-garde to an intrinsic
populism. Especially the countries founded
after the First World War, such as the
Weimar Republic, the Soviet Union, and
Turkey, experienced the process as a very
sharp turn. The discrimination in Nazi
Germany and the total control of arts in the
Soviet Union were the extremes, which
Turkey has not undergone, but the change of
focus towards folk culture and popular taste
accompanied by intolerant Statist restoration
was conspicuous. Eldem and Veli’s
manifestos are based on the principal traits
of the transformational role of arts, the
search for a social self-identity, and the need
for communication with the masses.
Whereas their ideological attitude toward
society’s identity differs, they separately
argue that art should be part of the social
transformation and modernization. They
assert that their respective fields should be
suitable for the lifestyle, taste, and the
country’s conditions. In terms of style, they
argue that a regionalist attitude in
architecture and the use of daily language in
poetry could facilitate the necessary
communication with the masses. The
manifestos of Eldem and Veli constitute
essential and rare theoretical ventures, which
have determined the framework of art in
popular opinion for a few decades, while
their parallelism exemplifies the outlines of
the cultural shift in the 1930s.
Keywords: Architecture, nationalism,
modernization, poetry, manifesto, Sedad
Hakkı Eldem, Orhan Veli Kanık.
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Genişletilmiş Öz
Erken Cumhuriyet döneminin en dikkat çekici manifestolarından Sedad Hakkı Eldem’in Yerli Bir Mimariye Doğru makalesiyle
Orhan Veli Kanık’ın Garip Antolojisi Önsözü, koşutlukları kadar farklılıklarıyla da 1930’ların sonunda Türkiye’de gözlemlenen
kültürel dönüşümün söylemsel odak noktalarını oluştururlar.
1929 uluslararası ekonomik krizi sonrasında dünya çapında içe kapalı ekonomilerin ve milliyetçi eğilimlerin güçlenmesi, kültürel
ağırlık noktasının uluslararası ve yenilikçi sanat anlayışından içe dönük ve halka hitap etmeyi amaçlayan bir eksene kaymasına yol
açmıştı. Özellikle Weimar Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği ve Türkiye gibi Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra devrimci süreçler sonunda
kurulan ülkeler bu süreci keskin bir şekilde yaşadılar. Türkiye’nin kültürel coğrafyası, Nazi Almanyası’nın ayrımcı veya Sovyetler
Birliği’nin denetimci aşırı uçlarını deneyimlememişse de, devletçilikle restore edilmiş erken Cumhuriyet siyasetinin eşlik ettiği halkçı
sanat anlayışı öne çıkmıştı.
Eldem ve Veli’nin manifestoları rejimin geçirdiği restorasyona koşut yeni bir sanat dilinin temellerini atmaya çalışırken odak
noktalarına sanatın toplumsal rolünü, toplumsal kimlik arayışını ve biçimsel sadeliği alırlar.
Manifestolar, hızla modernize edilmiş kültür ortamında, sanatın toplumsal dönüşümün parçası olması gerektiğini öne sürerler. Sanatın
toplumsal yönelimlerin simgesi ve yeniden üreticisi olması gerektiğini belirtseler de farklı toplumsal kitleleri hedefleyerek görece farklı
ideolojik konumlarını ortaya sererler. Eldem, kendine has özelliklerini vurguladığı millet kavramını gündeme alırken, Veli çıkarları
yönetici sınıflarla örtüşmeyen işçi sınıfını odağına alır. Eldem, yabancıların kültürel etkilerini milletin kavrayışına dışsal kalmakla
eleştirerek milliliğin bir türevi olarak yerellik kavramına vurgu yaparken; Veli, zamanının edebiyatını üst sınıflara hitap ettiğini
belirterek geniş kitlelerin beğenisini arar. Yine de, hem Eldem’in milliyetçi-yerelci doğrultusu hem de Veli’nin sınıfsal-halkçı bakışı
yeni kültürün toplumsal gereksinimlere denk düşmesini savunarak koşut modernist yaklaşımlara ulaşırlar. İki metin de Erken
Cumhuriyet’in Jacoben söylemini benimser ve bir restorasyon gereksinimini imleyerek özneyle kitleler arasındaki uçurumun
kapanmasını umarlar. Toplumun geniş yığınlarını, Cumhuriyet’in dönüşüm sürecini onarmak için tetikleyici unsur olarak tanımlarlar.
İçe dönük ekonomi politikaları ve müdahaleci devletçilik döneminde, benzerlikleri altyapısal ilişkilerin üstyapıyla ilişkilendirilmesi
bağlamında sanatın siyasi rolünü vurgularken, farklılıkları dönemin kültürel dönüşüm yelpazesinin farklı uçlarını temsil eder.
Metinler, ideolojik bir refleks olarak dengeli bir kültürel dönüşümün somut yanıtını kimlik sorunsalında arar. Sedad Eldem’in kimlik
anlayışı yekparedir, intizamı sağlamak için farklılıkları saf dışı bırakmayı ön görür. Orhan Veli, daha eleştirel bir yaklaşımı
benimsemiştir; şiirin altyapısal düzenlemelere ve merkezi desteğe daha az gereksinimi vardır. Kültürel gündemlerinin tonunu kimliğin
özünü bulma çabası belirlerken, sanatın iletişim yeteneği öne çıkarılır. Topluma ulaşamayan bir sanatın toplumun kimliğini araması
gereksiz, hatta imkânsızdır. İletişimsellik yalnızca kitlelere sadakati simgelemez, aynı zamanda siyasi düzlemde sanatsal manevra
imkanları sunar. Yine de kültürel kimliğin özü olarak sanatın iletişim yeteneği, Eldem’in ve Veli’nin metinlerinde farklı görüntüler
ortaya çıkarır. Eldem açısından yalnızca yerel bir mimari kimlik, dönüşümün ideallerini aktaran bir çarka dönüşebilir. Veli içinse, şiiri
gündelik hayata eklemlemenin yegane yolu sıradan bir dil kullanmaktan geçer. Eldem yabancı ve uluslararası eğilimlerle yüzleşirken,
Veli tarihsel ve biçimci yaklaşımları eleştirir. Yerellik ve sıradanlık, toplumsal kimliğin özüne inme becerisine sahip sanatsal
girişimlerin dengeli bir modernleşme sürecini destekleyebilmesinin ön koşullarıdır.
Metinlerin biçim konusundaki önermeleri, bölgeselcilik-sıradanlık ikiliğinin ideolojik matrisi aracılığıyla oluşturulur. Sedad Hakkı,
binaların iç-dış birliğine ve Klasik Osmanlı mirasından ödünç aldığı ahenk fikrine odaklanır. Buna koşut olarak Orhan Veli, anlamın
çıplak aktarımını ve sanat yapıtının bütünlüğünü yeni tarzın temel taşları olarak görür. Toplumsal dönüşümün temel ideallerinin
başarıyla aktarılmasına izin veren, sadelik ve bütünlüğün bu alaşımıdır. Sadelik yoluyla, süsleme gelenekleriyle deneysellik devre dışı
bırakılarak ileti kanalları temizlenir. Bütünlükse, toplumsal dönüşümün yol göstericiliğine merkezi rolü vererek bu boşluğu doldurur.
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Eldem ve Veli’nin metinlerinin içe dönük kültürel yaklaşımları uluslararası avangardın ve geleneksel sanatların eksikliklerini
kapatmaya çalışır. Osmanlı mimarlık ve şiir mirası, yüzyıllar boyunca eski yönetici sınıfların hegemonyasını yeniden ürettikleri için
toplumsal değişime eşlik etmeye uygun değildir. Öte yandan erken dönem yenilikçi girişimler, geniş toplumsal kesimler bir yana,
aydınlar için bile dışsal kalmaya mahkumdur. Bu bağlamda, Eldem de Veli de Cumhuriyet devrimlerinin restorasyonu için melez bir
söylem belirler: Topluma kök salarak ona sanat yoluyla önderlik etmek. Manifestoları, modernist açılımların radikal uçlarını
törpüleyerek kültüre içselleştirilmesini ön görür. Ne ütopik bir geleceğin yepyeni sanatına gözlerini diker, ne de geçmişin denenmiş
yollarına dönmeyi tavsiye ederler. Temel önermeleri, toplumsal değişime öncülük edecek kadar maceracı ve yerel kalıpları
barındıracak kadar uzlaşmacı bir sanat diline ulaşmaktır.
Anahtar Kelimeler: Mimarlık, milliyetçilik, moderleşme, şiir, manifesto, Sedad Hakkı Eldem, Orhan Veli Kanık.
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Introduction
The two crucial texts of Sedad Hakkı
Eldem’s Towards A Local Architecture
(Yerli Mimarîye Doğru, 1940) and Orhan
Veli Kanık’s Foreword to the Strange
Anthology1 (Garip Antolojisi Önsözü) have
considerable shared features and
differences representing the heterogenous
yet predominant cultural shift in Turkey
in the late 1930s. The restoration process
after the blistering social change of the
post-world war period had long term
consequences as its cultural scene set
the mainstream standards for the rest of
the century. An attempt to balance the
turbulence of hightailing the traditional
past has characterized the central cultural
idea of that restoration period. Given the
political load of the manifestos, Eldem’s
and Veli’s ventures can be read as replies
to the social conditions of the late 1930s
as their artistic arguments rest upon their
ideological perspectives.
The question is to which extent the main
aspects of the texts –the role of the arts,
search for social identity, and the question
of communication with masses- provide
parallelism and divergence, which, taken
together, can signify a bouquet of the
tendency emerging from the political and
economic conditions. For a starter, both
texts frame architecture and poetry as
political acts loaded with social duties,
although Eldem has precisely asked for
a nationalistic approach while Veli has
inclined toward pointing out the class
differences inside the nation. To achieve
their goals, they parallelly relied upon the
society’s own resources, as they mostly
deal with the local culture to establish a
social self-identity. A flexible regionalism
for Eldem and an emphasis on daily life
for Veli are the essential elements for art
to reach the masses on the common basis
of social identity. Their texts also include
key stylistic propositions - an emphasis
on simplicity and totality- of how arts can
fulfill their social responsibilities.
The various layers of the manifestos
showcase an introverted attitude in contrast
to an internationalist cultural ground of

2
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the rapid modernization in the 1920s as
they express a threefold understanding
despite their differences: Art’s role in
the social transformation, a synthesis of
modern and local practices to shape a
self-identity, and a communicative style.
Both texts represent the endeavor to bring
the runaway social transformation and a
genuine social identity together.
The Cultural Atmosphere of the Decade
The international economic crisis in 1929
opened up a new era of closed economies
and triggered nationalist rulerships
throughout the world (Faulkner, 2012, 292).
When its political and cultural waves also
hit the Republic of Turkey, a country that
has recently severed its ties to the Ottoman
Empire in 1923, the Republic has been
moving towards a national liberal economy
of free-flowing capital accompanied by an
international cultural modernization process
of international standards (Boratav, 2005, 39).
From the very beginning, the Republic has
speeded up the modernization practices
and opened the doors to modern Western
culture. The efforts to create a material
culture closely identified with the new state
through the expansion of infrastructural
projects designed to shape the daily lives
of the citizenry were to be seen in arts, too
(Kezer, 2015, 13). Modern arts and architecture
have flourished in Turkey in the late 1920s
and the early 1930s, just like the Weimar
Republic and the Soviet Union, which
also went through massive reconstruction
processes after the First World War (Weitz,
2007, 91). However, all was about to change
in no small part to the after-effects of the
economic collapse in 1929.
As responses to the 1929 crisis, the
international tensions, and the militaristic
tone have increased and the extreme
nationalistic politics in many countries
towards the Second World War fortified the
introvert inclinations in politics (Beaud, 2016,
285). The Kemalist rulership reoriented
its leading economic and political course
to implement an enclosed and national
industrialization by the hands of the state,
namely state capitalism -in a not-sodifferent way to its Jacobin Doppelgängers
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of the Weimar Republic and the Soviet
Union. State and the rulership in Turkey
have also become very active in the
economy as an investor, operator, and
supervisor as the interventionist economic
model of capitalism. Supplemented by
tariffs and development plans as in the
principle of Statism, which was to be
pronounced for the first time in 1932
(Şener, 2015, 203), an introvert perspective
and enclosed economy have uplifted its
cultural counterparts. The international
waves of culture, swinging between the
regionalism in a populist way and the
extreme nationalism, were diffusing into
every corner of cultural life in Turkey. The
idea of transformation on the front foot
and the groundbreaking artistic aspirations
have fallen from esteem. The institutions
established in the late 1930’s such as the
Turkish Language Society, Turkish History
Society, and Village Institutions highlight
an interest in the folk culture, rural
population, and national history (Şener, 2015,
297). Many artists have been influenced
by the process and also influenced it by
turning their attention to the historical
heritage and more populist approaches.
The Newcomers Group (Yeniler Grubu) tended towards the rural reality in painting
(Berk and Özsezgin, 1997, 72), while the use
of Turkish folk music and traditional
elements in a western symphonic style
characterized the prominent musicians of
the Turkish Five group (Türk Beşlisi) (Aracı,
2001, 266). The first artist generation of
the Republic, who studied either abroad
or at the new modernized schools, were
trying to create, if not to copy, a unique
and national version of the contemporary
western arts.
The flourishing of modern architecture
was primarily “a form of ‘visible politics’
or ‘civilizing mission’ that accompanied
official programs of modernization,
imposed from above and implemented by
the bureaucratic and professional elites of
paternalistic nation-states” (Bozdoğan and
Kasaba, 1997, 136). Until the mid-1930s, just
before the cultural shift, the spotlight in
architecture was on rationalist modernism,
mostly thanks to the invited foreign and

young Turkish architects. There were
only very few other countries where
the early modernist architecture was
embraced at the bureaucratic level as well
as by the professional community even
though rationalism was also not short of
its critics among Turkish architectural
circles. Bruno Taut and Ernst Egli argued
for a modernism that did not follow the
script written in Western Europe, but
that was open to the particular climate,
topography, and cultural traditions of
the countries in which they built (Weitz,
2007, 388). Especially, Ernst Egli, who
masterminded the education reform at the
Fine Arts Academy in Istanbul in the early
1930s (Hızlı and Aksel, 2017, 77), was looking
for a balance between universality and
locality. His works showcase the twosided effort to represent the power of the
state and the analysis of the local culture
(Frank, 2015). His reforms paved the way
for the energetic and unprejudiced young
scholars (Egli, 2013, 18), including Sedad
Hakkı Eldem, with whom he was going to
start the National Architecture Seminars
to investigate the vernacular architecture
in Turkey with the focus point of national
identity.
The shift towards a nationalist and regional
perspective can be grounded on certain
architectural and practical aspects parallel
to the introverted political economy. Batur
(2005, 34) draws attention to the practical
construction issues of modern materials
and techniques and the lack of related
modern infrastructure, pointing out that the
import became no longer feasible due to
the tardiness of international trade. Alsaç
(2005, 100) also points out that the nationalist
tendencies found direct correspondence
among the architects complaining about
the lack of opportunities and trust by the
rulership. Beyond a formal description
of the period as the so-called Second
National Architecture Period, Tekeli
(2005, 25) classifies various layers of
the nationalist-regionalist tendency in
the late 1930s and 1940s, such as the
technical regionalist argumentation,
the nostalgia to the Classical Ottoman
past, the populist perspective based on
Sayı 34, Kasım 2021
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Anatolian rural scenery, and the political
need for monumentalism to consolidate
the regime’s image. To complement the
idea of an amorphous trend, Kortan (2000,
105) points out the inconsistencies of the
nationalistic architecture, which are still
deeply connected to the modern ideas of
architecture. So, the rejection of the cubic
in favor of forms inspired by traditional
Turkish houses and the resulting search
for a national style under the leadership
of the prominent architect Sedat Hakkı
Eldem was not necessarily a rejection of
modernism. Bozdoğan (2001, 270) made
a critical analysis of nationalizing the
modern by illustrating the political agenda
and deconstructing its ideals. Tanyeli’s
historiographical analysis (Eldem, Tanju, and
Tanyeli, 2008, 18-27) and Tanju’s focus on
Eldem’s texts (Eldem, Tanju, and Tanyeli, 2008,
132-141), provided a non-pejorative view on
his creative ventures while highlighting the
contradictory arguments in Eldem’s view,
which were much comprehensive than the
formal aspects.
Within the poetry scene, an era of early
modern approaches aiming at reforming
Ottoman classical poetry was fluctuating
amid the struggles of the revitalization
of Turkish as the new official language.
There was a small territory of modern
avant-garde, mostly dominated by the
charismatic yet politically radical figure of
Nâzım Hikmet (Özkırımlı, 1983, 582).
From 1936 on, a young architect and
instructor, Sedad Hakkı Eldem - with the
support of Ernst Egli- has started to give
his lectures on National Architecture at
Fine Arts Academy in Istanbul, which
earned him a stellar reputation before too
long. Orhan Veli Kanık, on the other hand,
burst onto the scene by publishing his
poems in a free-verse style. Sedad Hakkı
was going to publish his ideas in two
parts in the sole architectural journal, the
Arkitekt, while Kanık was going to bring
his essays together for the foreword of a
state-of-the-art poetry collection of its time
along with his colleagues, Rifat and Anday,
the Strange Poetry Anthology. These two
manifestations have not only compromised

4
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the main ideas on architecture and poetry
by their creators but also provided the
outlines of the mainstream styles of the
next two decades and laid out the popular
public opinion of the respective fields to
such an extend so that they infamously
held as the blueprints of official art.
Their texts arguably present parallel traits,
which might signify a cultural pattern
of social change having its reflections in
multiple levels of social life. The common
features of the change can be shaped like
a “hypothesis for a pattern in meaningful
practices” that is specific to a particular
historical time-period, as Krause (2009, 1)
puts it as non-idealist parallelism invoking
Hegel’s concept of Zeitgeist. The distance
of fields themselves can alert us to ‘the
possibility of a set of cultural phenomena’
(Krause, 3). A pattern as a directing reflex
in cultural creation has to be fed from
societal forces if its scope and duration
extends farther than a trend. Given the
political load of culture in the late 1930s,
Eldem and Veli’s link can be found in their
ideologies as a surface between political
life and creative personal practices. The
Althusserian formulation of ideology as a
semi-autonomous field acting as a twoway bridge between the infrastructure
and superstructure explains the mutual
influence of an artistic idea and social
life. Creative tendencies in the case of
Eldem and Veli’s texts were also grounded
on personal ideological reflexes, which
were going to become more widespread
in time. Althusser, a keen reader of Marx,
who turned Hegel’s dialectical history
upside down, put a comprehensive theory
of ideology together, by analyzing the
psychological relationship which exists
between subject and state as ideology
(Althusser, 1970, 28). According to him,
ideology represents the imaginary
relationship of individuals to their real
conditions of existence legitimizing the
power or the right for the power of a
social group and can be inscribed in any
kind of act, including artistic creativity.
Literary critic Terry Eagleton argues in his
Ideology: An Introduction (1991) that the
process of (rightful or not) legitimation in arts
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would seem to involve different strategies
by creating an imaginary relationship in
the artwork between the political sphere
and the individual. An ideological analysis
is thus concerned with the excavation and
forensic examination of distinctive systems
of ideas and allows the interrogation of the
validity of normative arguments in and of
themselves by exposing their background
ideological assumptions (Maynard, 2017,
309). The possible ideas, not explicitly
expressed, can be grounded in several
conscious and unconscious motives, such
as cognitive dissonance minimization,
self-esteem motives, cognitive efficient
concerns, comprehensibility motives,
and anxiety suppression (Maynard,
315). While shared ideologies can be
differentiated from personal ideologies,
the networks of ideological thoughts and
its ubiquity are worth to note (Norval, 2000,
316) and it is also vital to recognize the
inextricable relationship between ideology
and discourse as many ideologies are
represented socially in discourse (van Dijk,
2003, 175).
Comparing Eldem’s and Veli’s texts within
an ideological context of the late 1930s,
a hypothesis can be formulated, which
identifies a period-specific ideological
inclination. According to Kocka (2003, 40),
in the last few decades, comparative tools
of history proved themselves to be a solid
ground to build, or test, a hypothesis. As
historical discursive comparison not only
helps to identify common tendencies but
also clarifies profiles of single cases. Marc
Bloch, one of the prominent scholars of
comparative history, has argued that history
should explain relationships between
various phenomena (Bloch, 1928). As an
organized study of seemingly unrelated
events, comparative history is indispensable
for causal explanations and as William
Sewell (1967, 209) once claimed in his article
on Bloch’s theories that comparison can
play the role of an indirect experiment
facilitating the “testing of hypotheses”.
In that regard, if there is a tendency
of cultural introversion grounded in
ideological formations in the late 1930s, it

should be visible in more than one single
field. Comparing two manifestos, thus, will
open up new windows to trace the cultural
tendencies of one of the most significant
shifts of the Republican period in Turkey.
Bozdoğan (2002, p.240) explains that shift in
larger ideological terms stating that Turkish
architects collectively contributed to the
identification of ‘national architecture’
with the nationalist ideology of a powerful
and authoritarian state. She also adds that
in the same way that they embraced the
‘New Architecture’ as an expression of
Kemalist revolution as a future-oriented
aspiration, after the shift in the 1930s they
called for a national architecture capable
of representing the Kemalist program of
tracing the historical roots of the Turks to
construct for it a deep-rooted historical
identity in the international environment
(Bozdoğan, 241). On the other hand, Talat Sait
Halman (1972, 230) notes that the poets especially Orhan Veli, Melih Cevdet, and
Oktay Rifat exemplifying the first thirst
for modernization as the spokesman of
the public conscience and championing
the man-in-the-street as its hero- have
functioned as the stewards of the national
ethos.
The Need for Change and the Need for Art
Sedad Hakkı Eldem, born in 1908, spent
most of his formative years abroad and
later granted a research fellowship to
travel in Europe with the support of the
government for more than one year. Upon
his return, he was immediately appointed
as a scholar at the Fine Arts Academy.
The flamboyant architect also founded an
office and some of his early projects are
the modern Turkish Pavilion of Budapest
International Fair, Termal Hotel in Yalova,
and a Princes Island residence design
for the president Atatürk himself -all of
them of almost pure modernist character.
That was about to change around 1936
when he and Ernst Egli have started the
famous National Architecture Seminars at
the Academy, recalling his early interests
toward the Turkish Houses, inspired by
his own typological studies of traditional
residences for the upper-class. It is no
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coincidence that his cultural vision had
two far edges. In his comprehensive work
with Tanju and Tanyeli on Sedad Hakkı’s
young days, Edhem Eldem (2008) points out
that he is a third-generation member of the
most influential family of Ottoman cultural
aristocracy, who devoted their interest to
the Western culture. Tanyeli also mentions
his persona as conflicting, complex, and
charming; an unreachable role model, who
has positioned himself in the center of
the architectural discussions for over fifty
years despite remaining an outsider (Tanyeli,
2007, 163).
As a promising young architect, Eldem has
appeared in the Arkitekt magazine several
times in the 1930s, but he only revealed
his ideas extensively in an interview in
1939 and an article in 1940, which were
in effect going to transform his modernist
architectural practice. On the verge of
change, a need to declare the change
must have been an obvious need. When
he published Toward Local Architecture
(Yerli Mimarîye Doğru) in 1940, presenting
principles for a new architecture was the
obvious goal of his texts. In the same
magazine, he also published an interview,
The Question of National Architecture
(Millî Mimarî Meselesi), a few months earlier,
which complements the article presenting
an insider’s vision of architecture. It was
the trigger of a new chapter, a period
in Turkish architecture disputatiously
called as the Second National Period. His
interview and his article in the Arkitekt
magazine can be considered as a rare
proclamation of a Turkish architect in an
otherwise withdrawn environment when it
comes to writing.
The article itself is in the shape of a report,
where he tried to frame the necessary steps
towards a reconstruction of architecture.
Eldem first and foremost tried to remind
the government of its duties, which are
specifying precise and assertive principles
only to be dictated to relevant actors.
Namely, the role of the government in
founding “the spiritual conditions of a
national style” (Eldem, 1940, 69) is imperative
and it should be active in giving a new face
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to the Turkish architecture or “the ideal
shape and direction of the department”
(Eldem, 1940, 69). The different opinions
should be eliminated and submerged in
a national, collective, and monolithic
understanding. Eldem has aimed at
a cultural restoration steered by the
central political rulership and actively
supported by the cultural actors. He was
arguing that all the principles should
have been “determined decisively and
orders should be given to the institutions
involved” (Eldem, 1940, 70). To achieve
this, the government should straighten
the situation and enlarge the power of the
architects as an ally by “giving the rank to
that important department it is worth of”
(Eldem, 1940, 69). It is also the government’s
duty, according to Eldem, to ensure that
the architect is supported and respected
by the society as a man of science, while
legislative details must also be regulated
to modernize the profession (Eldem, 1940,
72). The article, including excessive
details about the regulations, can easily be
considered as a report.
Rhetorically, Eldem uses the first-person
plural instead of the first-person singular,
which indicates that he feels like a member
of a group or even as a representative of
the group, although it is more a discursive
way of writing than belonging to an
actual group. The text gives the feeling of
being written for superiors with common
interests rather than being a critical
assessment of the circumstances. Eldem,
seen as one of the most individual and
solitary figures in Turkish architecture
(Tanyeli, 2007, 164), rhetorically tried to be
inclusive within the borders of a common
cultural agenda.
His interview, on the other hand, deals
with architectural issues understood
as an inseparable part of the social
transformation. Eldem further emphasizes
that it will open up a field of upbringing
and education. According to him, the
educative architectural style would make
it possible for people “to learn how to live
in the way the revolution indicates” (Eldem,
1939, 222). Obviously, the prototype of
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how a person shall be educated is the one
created by the republican revolution.
As he dwells upon the educational
character of the buildings, Eldem is well
aware that the transformative capacity
is not only based on the visual style but
also on the building program. Focusing
on the functional agenda of a building,
he mainly refers to the lifestyle of people
claiming that the transformation can only
continue by “keeping the contact alive
with the people” (Eldem, 1939, 222). But
he refrains to detail the ideal lifestyle he
puts as a goal or the existing conditions
he takes as a basis. He is well aware, the
more detail he gives, the more immanent it
would become to fall into contradictions.
It is not clear how to close that gap as
educating people and interacting with
their lifestyle is an obvious dilemma,
which he probably hoped to solve in
practice, not in theory. The inclination to
draw nearer to the people is a trademark
of the era for rapid modernization had its
alienating effects, although this game of
balance was too difficult to sustain. The
makeshift solution, then, is to be true to the
ideals of the Republican revolution (Eldem,
1939, 222) and head towards an intrinsic
regional character. But modernization
was still part of the Republican agenda
and he needed to tackle the previous
internationalism carefully. He notes
that architecture does not have to be
international, although he admits cubism
and concrete construction techniques
became unavoidably widespread (Eldem,
1939, 220). This may not be overturned, yet
some part of the national character can be
kept intact. The answer lies, strangely, in
foreign examples. According to Eldem,
“the nations who preserved their identity
in the age of industrialization managed
to bring a style of their own not without
its unique features.” Eldem mainly has
Germany in mind, but Italy, Scandinavia,
and Yugoslavia are also on his radar. He
defines the German architectural avantgarde as formalistic, but thanks to the new
regime, the Nazi regime, they entered into
an era of classical traditionalism thanks
to the ideals supplied by the political

rulership (Eldem, 1939, 221). He is well aware
that there is a general tendency towards
nationalism instead of internationalism and
he approves this path by pointing out that
many nations are looking back for styles
to express their national character even
after having once implemented the modern
techniques of construction. This quest for
a unique national style can occur in two
ways, he argues, either by going back to
the tradition or believing in a new ideal
- or as a combination of two, and, above
all else, the architectural style should not
only fit to the traditions and ideals but
also be a symbol for them (Eldem, 1939,
220). The knockdown comes in the form
of an argument that “a nation could be
given ideals, if it doesn’t have one” (Eldem,
1939, 221). From the position of a subject
of social transformation, national identity
was what he sought in the historical and
regional heritage of Turkey. Never shy of
emphasizing his position of being the one
who transforms, he vainly tries to pull out
his method from the realm of the society
he prefers to transform.
Orhan Veli was born in 1914 and educated
at the Faculty of Literature of Istanbul
University. He worked briefly as a teaching
assistant before joining the Turkish
postal administration in Ankara (1936–42).
Veli has published his early poems in
the pioneering literary magazine Varlık
starting from 1936 and gradually turned
away from traditional poetic forms. A
fluent speaker of French, he also translated
French avant-garde poetry into Turkish. In
1941 he published a volume of poetry, the
Strange Anthology, in collaboration with
two other poets, Oktay Rifat and Melih
Cevdet. The book contains the Strange
Manifesto as its foreword, a combination
of several essays he wrote in the last few
years. He revolutionized Turkish poetry
and shunned everything old creating a
break with everything traditional while
conventional meter, rhyme, language style,
and outdated themes were discarded. At
first, he encountered fierce opposition and
even mocked, but by the time of his early
death in 1950, his work and reputation
were firmly established.
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Orhan Veli was an advocate of the 1923
revolutions just like Eldem, and the
movement he started with fellow poets,
which spread around at breakneck speed,
was primarily aiming at being the poetry
for the people. However, there was a clear
distinction. Veli distinguishes the upper
classes from the lower classes and, thus,
distances himself from the monolithic idea
of the nation as a whole body. According to
the poet of everyday life, classical poetry
belongs to the bourgeoisie, and before
the industrial revolution, it was a slave to
religion and feudal classes. Throughout
history, poetry has been addressed to
prosperous classes, which means that
poetry has only been for people who do
not need to work for a living. He points out
that the qualities of classical poetry make
it ideal for higher classes. The workingclass people, on the other hand, have lived
by a constant daily struggle. According
to him, “like everything else, they also
deserve poetry, and they deserve a poetics,
which directly refers to their taste” (Veli,
200). Poetry is considered by him as a right
of the working classes and when writing
poetry, their taste should be taken into
account. While making a clear difference
between classes, his terminology avoids
any socialist links. Veli’s perspective
embodies a general concern for poor and
regular people. Nonetheless, his line of
thought is bold, and he is well aware that
he cannot communicate with the masses
by the old means of literature. Veli was
searching for the taste of the masses
and intended to make it the dominant
force in writing. That quest was the core
of his exploits with the persuasion that
only new ways could lead to a new taste.
Still, his attempts to present poetry to
Turkish speaking working classes have
been deeply influenced by modern French
poetry. Modernists such as Paul Valery
and Guillaume Apollinaire as well as
the surrealists were the poets Veli not
only read thoroughly but also translated
into Turkish (Duyan, 2017). But the styles
of the poets such as Louis Aragon, Paul
Eluard, and, especially Philip Soupault
-whom he personally met in 1949-
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directly correspond to his social criticism.
Despite rejecting the monolithic idea of
a nation, his conception of arts -just like
Eldem’s had a political role of social
transformation.
Fitting in: The Regional and the Ordinary
The architecture was an instrument to
the Republican transformation and its
adaptation was a sine qua non. According
to Eldem, without architecture suiting
the nation, the restoration of the grand
transformation was doomed to fail.
Therefore, addressing and representing the
taste of the nation was the key to fulfill the
objectives set by the Republic.
In his interview, Eldem suggests that
the urgent building program has been
completed after more than a decade of
the declaration of Republic, albeit by
foreigners, and now there are enough
resources and experience to act differently
(Eldem, 1939, 221). According to him, “the
seeds for a brand new and national style
have already been thrown”, and it was
time to draw attention to the inner self. He
ignores the question of whether a national
architecture is possible or not by claiming
that “there must be a national architecture”
(Eldem, 1939, 221). He further adds that the
revolution needs the power to express
itself and a style that is proportional to its
grand scheme. Nevertheless, the national
style should be appropriate to the people,
the workers, and geography. He defines
the national architecture as more or less
as a regional architecture and emphasizes
the importance of the ability to penetrate
to life. He defines regionalism as the style
given birth by materials and he recognizes
the climate as the basis of being regional.
In his article, he mentions that the previous
“cubist” architecture was artificial as
most of the buildings did suit neither their
neighborhood and nor their site. Only
an architecture, which is appropriate to
climate and geography at the same time,
can be “good and local” (Eldem, 1940, 70).
In addition to this, Eldem points out the
importance of using local labor. Eldem
argues that the architect has to approach
the worker, too, not only the people,
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and to design the forms that the worker
is capable of realizing (Eldem, 1939, 222).
Without being embraced by the workers, a
style cannot be applied. He puts decisive
stylistic arguments forward, such as that
the forms should be basic, fundamental,
and easy to realize, and proper to the
level of the worker. The worker should
be able to appreciate the beauty in what
he is doing. That is a necessity not only
for a clean-cut construction but also
because the worker symbolizes the level
of the nation in general (Eldem, 1939, 222).
In one of the rare concrete examples of a
regional style, Eldem opposes flat roofs,
longitudinal windows, and unsuitable
construction techniques as elements of
modernist rationalism (Eldem, 1940, 72).
Nevertheless, he looks beyond the visual
elements as he puts forth that, instead of
monumentality, the urban single-house
scale should be at the forefront of the new
national style. This argument was going to
lead him to his famous (or infamous) Turkish
House Research. Yet, his categorization
of the houses, “ranging from the large
mansions of wealthy Ottoman families
to modest houses in Anatolian villages,
under the single name Turkish House,
and simultaneously the absorption of all
the ethnic and religious groups under one
overarching nationality Turkish” (Bozdoğan
and Ercan, 2012, 99) remind of his monolithic
approach of the nation, to which
architecture should comply and shape.
Adaptation of art to social life while
challenging it is also a concern for Orhan
Veli, who mainly bases his theory on
communication issues. His evident desire
is to reach out to ordinary people. Classical
poetry has an unnatural formalism and
only because of the habits of readers such
formalism appears natural. Mainstream
poetry is hugely different from the spoken
language, but it is still considered to be
normal. Veli defines the new normal of
poetry as being able to communicate
with people (Veli, 199). The movement he
started together with fellow poets has been
ironically named Strange with the idea that
people would find it strange at first only
to find out later that it is actually the real

normal. While he condemns mainstream
poetry as artificial, it is peculiar that he
never mentions the Turkish avant-garde
poetry that entered the poetry universe
in the early 1930s. Nâzım Hikmet was in
prison because of his socialist tendencies,
but Veli was well aware of his work and
had a certain sympathy towards him.
The other avant-garde figures, such as
Ercüment Behzat Lav or Asaf Halet
Çelebi should have been considered too
experimental by him or simply outsiders to
argue against. He also prefers to distance
himself even from Surrealism while
praising its innovativeness (Veli, 209). Veli’s
main target of criticism, thus, remains as
the derivatives of classicism. He explains
that rhyming has been invented to help to
remember the lines in the ancient ages.
According to him, it was solely functional
in the beginning and people later attributed
beauty to it. All formal elements have
functional roots, and they later become
synonymous with esthetics. However, the
form cannot be the sole source of beauty.
To express oneself in basic metrics cannot
be considered “as a skill at all”, claims
Veli sarcastically (Veli, 198). To define
an “idiosyncratic character of poetic
language” (Veli, 199) would be absurd -the
language of the poetry can and needs to be
one-and-the-same with the daily language.
Poetry should use ordinary language to
communicate with the people and abandon
the formal language to be appropriate to
the taste of the masses as an organic part
of their culture and needs. Therefore, to
fulfill their social responsibility, poetry and
architecture should be communicable by
being ordinary and regional respectively.
The Style of Simplicity and Totality
Despite his regionalist attitude, Eldem
still needed a bridge to link the Turkish
nationality to a style. He strongly believes
that each country has its own potential
national style, which Turkey ought to
find (Eldem, 1939, 71). The existing pile of
buildings exposes the heterogeneous and
unnatural side of the foreign indicted
style. This artificiality roots in copying
because of either lack of culture or lack
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of fair examples. Especially in the field
of housing, there is extreme disorder and
anarchy. They lack a common character,
which is the foundation of Eldem’s quest
for national architecture.
He also confronts ornamentalism as
a source of unnecessary luxury and
distraction. Extreme splendor, grandiose
decoration, complex forms, virtuosity,
and luxury are considered as not fitting to
the contemporary ideals of the Republic.
The national style has to be simple, easily
comprehensible, and be of the possession
of a deep beauty while containing quality
(Eldem, 1939, 221). For him, neither stylistic
incoherence is tolerable, nor any kind of
arbitrariness born out of ornamentation.
On the contrary, national architecture
requires a strong center. And he finds his
center in history, the classical Ottoman
heritage as an example of architectural
unity. Eldem nostalgically argues that
there was a common mindset and a unified
style throughout the empire in that good
old times when workers and methods
were properly arranged and classified,
as until the modernization period, all
construction work has been controlled
by a single head-architect (Eldem, 1939,
222). He aspires to synthesize the old
instruments of the construction field
with the new, but not copying its stylistic
forms but taking its holistic approach as
an example. He applauds the unity in the
regulation of the sector and style, which,
according to him, has existed (Eldem, 1939,
222). Furthermore, he endorses the trait of
the harmony of interior and exterior as he
interprets the modern conception of the
anti-ornamentalism as an inside-outside
totality that he claims to have found in
the classical Ottoman architecture (Eldem,
1939, 222). This argument seems to be
somewhat anachronistic, but he certainly
needs a historical handle to grip to base
the national character. Eldem proposes that
this integrity can be the main quality of the
future national style as a bridge between
traditional and modern.
When Veli highlights the necessity of
a new style, he makes a similar claim,
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too. Although his position towards the
historical is more radical than Eldem, he
shares his distance to the contemporary
scene. He proposes to change the general
outline completely and to forget everything
taught to them by the old literature to get
rid of their grim and depressing effects on
our taste as he urges to build a new literary
style (Veli, 201). He argues that one should
feel either the necessity or unnecessity of
something and that the worst position is
merely accepting the given conditions:
“The builders are the ones who feel
the need and destructors are the ones
who feel the unnecessity” (Veli, 202). He
encourages intellectuals to risk their
habits and traditional judgments before
attacking at the understanding of artwork
in pieces, a poem as the mere sum of its
separate lines (Veli, 210). According to him,
without a whole transcending its pieces
an artwork would belong to the traditional
formalism and does not help in terms
of communication with the people. To
explain his point, Veli uses an architectural
metaphor. He explains that “the skeleton
exists even if we do not see it. The beauty
exists in the totality as even a thousandword long poem is written for a single
beauty” (Veli, 211). Neither the brick nor
the plaster is beautiful, but they together
constitute a beautiful work of architecture.
Veli also argues against the mixing of
different arts as each field of art has its
own instruments, poetry should stay
as poetry, architecture as architecture
-whereas the metaphor remains valid (Veli,
203). Different artistic methods would
remain external and lead to formalism,
but, according to Veli, the form should
arise from the inside or a necessity.
As “poetry’s real value resides in its
meaning” (Veli, 204), the poet cannot afford
it to be overlooked. A poem is a literary
convention of wholeness and unity. Poetry
may contain descriptive imagery, yet this is
not its fundamental element. The essence
of poetry is based on the characteristics of
its manner of expression and the meaning
it conveys (Veli, 205). Poetry, after all, is
a form of speech that unveils its essence
in the way it expresses itself. Nothing
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can overshadow the meaning, not even
the Surrealist techniques, even though he
gives them credit for breaking the ground
for free verse and argues against making
a technique into a mindset by sublimating
it. Veli writes that “art is not only about
automatism, it is about struggle and talent.
Artists are those who make us believe
that what they say is absolutely sincere”
(Veli, 208). So, despite their differences
in embracing the past, Eldem and Veli
seem to have translated the need for
communication into a stylistic simplicity
paving the way for efficient transmission
of the message, while the artwork is kept
intact under a unity buttressed by insideoutside cohesion.
Conclusion
In the early modern cultural scene of
Republican Turkey, manifestos are not the
type of texts one frequently encounters.
Eldem’s and Veli’s manifestos are nutshells
of artistic theory with an urge to act.
They postulate the need for restoration
of the Republican modernization and its
cultural scene. At the time of a significant
political and cultural turn, their theories
represented a common inclination of a
balanced approach between modernization
and local culture, which was going to
become a mainstream attitude in the future.
Ideologically, they both favored bringing
art into the realm of social transformation.
Both of them have supported the
Republican revolutions and assumed
that their work will stabilize the social
transformation process.
Nuances tough become visible when
Eldem and Veli’s target groups are
compared. For Eldem, it is the nation,
whose differences from other nations
should be appreciated. For Veli, it is the
working class in the sense of regular
people whose interests do not lie in the
same direction as ruling classes. Eldem
denounces the foreign influences for
being alien to the people; Veli blasts the
style appealing to the elite. Eldem adjusts
himself to regional characteristics; Veli
hunts up the taste of the masses. However,
for both of them, the new culture should

be based on the social needs, which leads
them to similar modernist approaches
-a regionalist-nationalistic version in
Eldem’s case and a populist, class-based
one in Veli’s case. While both of them
incorporated the Jacobin attitude of
the early Turkish Republic, neither of
them has their eyes on a utopic future
of a brand-new art or on the history to
restore the old ways. They felt the need of
restoration to reduce the gap between the
subject of the transformation -a bloc of
intellectuals, bureaucrats, and soldiers- and
the masses. In their texts, they counted
on the people as the key trigger to restore
the rapid republican transformation
process. Their differences present a range
of possible ideological directions of
how to connect the infrastructural needs
to the superstructure during the time
of introverted economics and modern
interventionist statism.
The ideological reflex of a balanced
transformation of the arts in line with
Kemalist revolutions finds its concrete
answer in the shape of self-identity.
Eldem’s sense of identity is more
monolithic, which should eliminate the
differences to avoid anarchy. Veli could
afford to be more critical as poetry does
not need the infrastructure and support
architecture might have needed. It is the
urge to find the true self that sets the tone
of their cultural agenda, which is only
meaningful if the arts can communicate.
There cannot be any reason to look for
the selfhood of the society -be it the
monolithic nation or the antagonistic
working-class- without referring and
touching it. That would prevent arts to
fulfil their transformative role by repeating
the misstep of omission taken by avantgarde before them. Communicability
with the masses not only symbolically
guarantees the allegiance to the masses but
it also sets up any artistic act to perform on
the political level.
Communicability, tough, as the result of
the search for a self-identity, has different
faces in Eldem and Veli’s texts. For Eldem,
only a regional character of style can act
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as the cogwheel for transmission of the
ideals. For Veli, the ordinary language
is the only way to integrate poetry into
daily life. Eldem confronts the foreign
and internationalist tendencies while Veli
repels the historical and formalistic ones.
Regionalism and ordinariness are the dual
key concepts they hope to utilize to find
the self-identity and, thus, to fulfill the
ideological expectation that arts need to
support a balanced modernization process.
It is not surprising that their stylistic
programs are generated through the
ideological matrix of introvert self-identity,
communicability, and the regionalismordinariness tandem. Orhan Veli holds
the bare transmission of the meaning and
the totality of artwork as the cornerstones
of the new style. Parallelly, Sedad Hakkı
Eldem focuses on the idea of coherence borrowed from the Ottoman heritage- and
the unity between the interior and exterior
of buildings. An outside-inside harmony
mainly indicates an inductive approach
cleared off any prescribed formalism
irrelevant to functional needs and
corresponds to Veli’s clear transmission
of meaning without formal decorum or
verbiage. It is that amalgam of simplicity
and totality, which, in the end, allows the
transformative ideals to flow through.
Through simplicity, the traditions of
formalist ornamentation can be disposed
to clear the field for the main message.
Totality, then, would esthetically fill the
absence of the formal extravaganza by
giving the guiding idea of well-balanced
social transformation the central role.
Their endeavors as an introvert approach
towards the culture aimed at restoring the
shortfalls of the international avant-garde
and traditional techniques of art. For the
restoration of the republican revolutions,
the discourse they set is hybrid: Leading
the masses through art by rooting in the
masses. Their intention is the progress of
the republican direction with the condition
of integrating it into the local culture in a
convincing and not-so-radical way. The
Ottoman heritage of architecture and
poetry was not a good fit to accompany
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the social change at all as they have been
reproducing the hegemony of the old
ruling classes throughout centuries. The
early avant-garde attempts, on the other
hand, were too unfamiliar even for the
intelligentsia not to mention the masses.
The main discursive argument, then, is
to find a language adventurous enough to
lead the social change and accommodating
enough to address the local patterns.
That balanced approach has become the
key to unlock the mystery of how to reach
out to the crowds without going back to
the conventional ways of the classical arts.
Eldem and Veli’s texts crystallize one of
the dominant cultural tendencies of the era,
an introverted quest for new self-identity in
modern times. Despite their considerable
differences, the two prominent manifestos
have parallelly set the tone of the
Republican period of art for nearly two
decades -until the late 1950’s, when
international modernism started to take
over the skyline in cities and The Second
New implemented the complex, intuitive
and vanity into poetry. The two manifestos
-not without subtle ideological twists and
inner conflicts- found a hybrid middle way
between the two far ends of the cultural
scene -a cutting-edge progressivism and a
historical classicism- to create a crossbreed
in the form of tame modernism

•
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Öz
Canlı veya cansız, bütün varlıklar, fiziksel
bütünlüklerini, strüktürel kurguları sayesinde
korurlar. Mimaride mekân dâhil olmak üzere
bütün unsurlar, strüktürün varlığı sayesinde
biçimlenerek, stabil kalıp, kuvvetlere karşı
koyabilmektedir. Strüktür olmaksızın yapıyı
inşa etmek mümkün değildir. Çalışmada,
yapısal anlamda önemli bir role sahip olan
kolonun taşıyıcı olmanın ötesinde mimariye
etkisi ve katkısı sorgulanmak istenmiştir. Bu
doğrultuda, strüktür kavramının gelişimi ve
mimariyle arasındaki ilişki irdelenerek,
mimaride üç önemli unsur olarak mekân,
biçim ve anlamın oluşumu, kolonun mimari
tasarımdaki rolüyle ilişkisi bakımından ele
alınmıştır. Seçilen örneklerin
yorumlanmasıyla ulaşılan sonuçlar kolonun,
mimari tasarımın bir parçası olarak
kurgulanabildiğini, mekânı, anlamı ve biçimi
oluşturmada araç olarak kullanılabildiğini
göstermektedir. Kolonun taşıyıcı eleman
olmanın ötesine geçerek, mimaride, tasarım
ögesi olarak kullanıldığı hatta tasarımın odak
noktası haline geldiği görülmüştür.
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Extended Abstract
All beings, living or non-living, maintain their physical integrity through their structural system. Space as an architectural
creation, is made possible by the existence of the structure. Thus, the architectural fabric can remain stable and resist forces. It
is not possible to construct a building without the structure. Especially since the 20th century, the structure has begun to be
considered as an element that enriches the design by getting rid of its function that keeps the building performs it. Thus, with
the developments in building construction methods and materials, structure has strengthened its role as an effective design
element in architecture.
Columns are structural elements that transfer the loads acting on the structure vertically within the structure. In this study, it
was desired to question the effect and contribution of the column, which has an important structural role, to the architecture
beyond being a carrier. In this context, the development of the concept of structure and its relationship with architecture are
examined, and the formation of space, form and meaning as three important elements in architecture are discussed in terms of
its relationship with the role of the column in architectural design. Within the scope of the study, 12 buildings were selected, in
which the column was used as a design element, and the columns were used in architectural design; their contributions at
functional, spatial, formal and semantic levels were evaluated.
In the examples where the relationship of the column with the function is discussed, the tasks they undertake in the
architectural space are interpreted within the scope of the purpose of use of the space. Limiting, separating, grouping and
defining the areas in the space are found as some of these tasks. With the evaluation of the examples, it has been seen that
columns can create a space within the space with their order and the way they come together. Another important finding is that
columns have become able to contain space. The massive nature of the column has transformed with technological
developments, having a void, and become permeable. In this manner, columns were designed and constructed as elements that
conjunct the areas by taking on roles to define the space.
With the aim to understand the effect of the columns in the production of form, the examples where columns are used in
architectural design in the production of form are examined. Evaluating the examples, it has been seen that the columns can
shape the structure not only functionally, but also with the effects arising from the context. In this context, it was determined
that the form of the columns also changed over time. With the recent capabilities, columns can be arranged with void, angled
or segmented. Developments in the carrier properties of the column with technological abilities, supported to create new
construction forms. It is also found that, the order of the spatial elements in which the column comes together, determines the
form.
In the examples where the relationship with meaning is discussed, the semantic situations that emerge with the way the
columns come together with the other elements in the structure, existence and coexistence are interpreted. Due to the
subjective and variable nature of the meaning, the interpretations of the selected building’s architects and the relevant
researchers were taken into consideration in the selected examples. Thus, the interpretations were compared and the semantic
states produced by the columns in the structures were revealed. In this context, it has been seen that the forms of the columns,
as well as the additions and voids in their physical integrity, have an effect on the meaning. Furthermore it is seen that effects
of light and shadow interacting with the columns, the form features (color, texture, material, geometry, etc.) also change the
formation of meaning. The column is become an instrument in associating the architectural structure with its context and
function and supports the meanings to be formed in this direction.
The obtained results reveal that the column can be used as a part of the architectural design and used as an effective design
element to create the space, meaning and form. Consequently, it has been seen that the column goes beyond being a carrier
element, and is used as a design element in architecture, and even becomes the focal point of the design.
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An important point that needed to be emphasized considering the findings is the contribution of structural systems to
architecture would be raise by diversifying thanks to the engineering knowledge, production, and construction methods
developed. In particular, the collective efforts of architects and designers, together with experts in the field of engineering, will
support developments in the impact of structural elements on architecture.
Keywords: Architectural design, column, space, form, meaning.
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1. Giriş
Avcı toplayıcı topluluklardan, tarım
toplumlarına; bilinen tarih sürecinin ilk
zamanlarından günümüze ulaşan süreçte,
yaşamda basitçe var olabilmek için üretilen
araç ve gereçlerin, zaman içerisinde insanlığın kazandığı deneyim ve bilgi birikimiyle,
gerek materyal gerek yapım teknikleri yönünden gelişerek çeşitlendiği söylenebilir.
İnsan üretimleri arasında en kalıcı ve dikkat
çekici unsurlardan birinin yapı olduğu göz
önüne alınırsa, bir yapı tek mekân ölçeğinden karmaşık formlu ve işlevli ünitelere
dönüşürken, tıpkı ilkel aletler gibi, tüm
bileşenleriyle insanlığın gelişimine paralel olarak görülen değişimlerin etkisiyle
gelişmiş ve biçimlenmiştir. Bu bakımdan
insan topluluklarının oluşturdukları bilgi
ve deneyim ağının katlanarak, yayılarak
ve çoğalarak, basit bir kulübeden görkemli
Yunan tapınağına ve çok daha ilerisinde onlarca katlı gökdelenlere ulaşan süreçte yapı
üretim bilgisine dönüştüğü görülmektedir.
Endüstri Devrimi yapı ve strüktür ilişkisinde önemli bir kırılma noktası oluşturmuştur.
İnsanların, öğrenme ve üretme faaliyeti ağır
ama kararlı adımlarla ilerlerken, Endüstri
Devrimiyle birlikte özellikle teknoloji alanında yaşanan gelişmeler insanlığı bugün
sahip olduğu yetkinlik düzeyine ulaştırmıştır. Günümüzde; materyal çeşitliliğinin
artması, gelişen yapım ve üretim sistemleri
ile yaşanan teknolojik ilerlemelerle, yeni
strüktür biçimlerinin ve taşıyıcı sistemlerin
üretilebilmesi mümkün olmuştur. Bu gelişmelerle birlikte mimari tasarımda mekân,
biçim ve anlam çeşitlenmeye ve farklılaşan
içeriklerle tartışılmaya başlanmıştır.
Strüktürün mimariyle olan ilişkisinde,
özellikle Charleson gibi araştırmacıların
da açıkça ortaya koyduğu gibi, strüktür
mimari tasarımın varlığını şekillendiren,
kimi zaman yapının içinde açıkça sezilemeyen, kimi zamansa biçimin mutlak parçası olan tasarım unsurudur. Charleson’un
“Structure as Architecture (2005)” isimli
çalışması mimari ve strüktür ilişkisini,
ayrılamaz ve hatta ayrıştırılamaz şekilde
yorumlamaktadır. Strüktürel formla mimari
form arasındaki ilişkinin, farklı ölçek ve
düzeylerde yapı kabuğunun ve iç mekânın

biçimlenmesinde, mekân duygusunun oluşturulmasında, bunun da ötesinde işlevin
mekânsal olarak tanımlanmasında etkili
olduğu söylenebilir.
1.1. Çalışmanın Amacı
İnsanlığın mimari üretim geçmişi içinde
yapıda açıklıkları oluşturmak ve boşluğu sınırlayarak tekrar edilebilir şekilde
üretmek amacıyla kullanılan kolon veya
sütunun; geçtiğimiz bin yıllarda hem
yapısal hem de anlamsal olarak birçok kez
değişime uğradığı görülür. Bu süreçte kolon, taş, ahşap, beton, çelik ve daha farklı
materyaller ile daireselden prizmatik kesitlere pek çok şekilde üretilmiştir. Ancak,
hangi malzemeyle hangi formda üretilmiş
olursa olsun, kolon; strüktür içerisinde yapıya etkiyen yükleri düşeyde aktaran yapı
elemanı olarak görev alır.
Bu çalışmada, yapının stabilitesini sağlayan ve kuvvetlere karşı yapıya dayanım
kazandırarak mimari tasarımı gerçeğe dönüştüren strüktür bileşeni kolon ile mimari
tasarım arasındaki ilişkiye odaklanılarak;
• Kolonun mimari tasarımdaki rolü,
• Strüktür kurgusunun bir parçası olan
kolonun, mimari biçimin ve mekânın
elde edilmesinde etkisi,
• Kolonun, mimari tasarım bütünü içerisinde anlam üreten bir unsur oluşu,
Örnek yapılar üzerinden değerlendirilmiştir.
2. Materyal ve Yöntem
Çalışma kolonun mimari mekânla kurduğu
ilişkiyi işlev, biçim ve anlam düzleminde ele almaktadır. Bu bakımdan işlev ve
kolon, biçim ve kolon, anlam ve kolon
ilişkisini ifade etmek ve yorumlamak
amacıyla seçilen mimari yapılar çalışmanın
materyalini oluşturur. Kolonun mimari
mekânda üstlendiği roller, farklı kullanımlara ve biçimsel özelliklere sahip 12 yapı
aracılığıyla temsil edilmeye çalışılmıştır.
Mimarlığın tasarım-kuram alanı içerisinde,
Fen Bilimleri ile Sosyal Bilimler arakesitinde yer alan konularda yapılan çalışmalarda, gözlemlere ve epistemolojik bakış
açısına dayanan örnek çalışma yöntemi,
sıklıkla kullanılan bir yöntemdir (Erman,
Sayı 34, Kasım 2021
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2009).

Bu çalışmada da benzer şekilde
örnek çalışma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında örnek olarak incelenen
yapılar şu ölçütlere göre seçilmiştir:
•

Yapı hakkında, tasarımcıları ya da
farklı araştırmacılar tarafından ortaya
konmuş görüş ve/veya çalışmalar (makale, çizim, diyagram vb.) vardır. Yapıya
ilişkin yayınlanmış mimari kritikte
veya mimari açıklama metninde,
kolonların mimariyle olan ilişkisine
değinilmiştir.

•

Kolonlar, yalnızca düşey taşıyıcı eleman olmanın ötesine geçerek, bilinçli
olarak, tasarım ögesi olarak kurgulanmıştır. Tasarımın odak noktası
çoğunlukla kolonlardır.

•

Seçilen örneklerde, kolonların işlevsel olarak, mekânsal, biçimsel ve
anlamsal düzeyde tasarıma katkıları
vardır.

Bulgular ve tartışma başlığı altında, kolonun mimari tasarımda taşıyıcı olmanın
ötesinde üreten rolü, yöntem kapsamında
belirlenmiş ölçütlere göre seçilen örnek
yapılar üzerinden, üç başlık altında değerlendirilmiştir.
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•

İşlevle olan ilişkinin ele alındığı ilk
başlık altında incelenen örneklerde,
kolonların işlevsel olarak taşıyıcı
olmanın ötesinde mimari mekânda
üstlendikleri görevler, mekânsal gereklilikler kapsamında yorumlanmıştır. Mekânsal gereklilikler, mekânda
ihtiyaç duyulan alanların sınırlanması, ayrılması, gruplanması, tanımlanması olarak sıralanabilir. Örnekler
üzerinden kolonların, bu görevleri
nasıl yerine getirdikleri gösterilmiştir.

•

Biçimle olan ilişkinin incelendiği
ikinci başlıkta yer alan örneklerde,
mimari tasarımda ve mekânda biçimin üretiminde kolonların kullanımına dair seçki sunulmuştur.

•

Anlamla olan ilişkinin ele alındığı
üçüncü başlık altında, kolonların
yapıda, varlığı ve bir arada bulunduğu diğer ögelerle bir araya geliş
şekilleriyle ortaya çıkan anlamlar
incelenmiştir.
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Her üç başlıkta örnek sayısı arttırılırsa,
elde edilen bulguların çeşitlenerek artacağı
açıktır. Çalışmanın, kolonun başlıklar altında incelenen işlevleri dışında kalan görevlerini tespit etme amacı yoktur. İncelenen
yapılardaki kolonlar, elbette her üç başlıkta
açıklanan durumlara uygun örnekler olabilir, ancak her bir yapı yalnızca ilgili başlık
altında değerlendirilmiştir.
Çalışmada seçilen örnekler, anlamsal
açıdan değerlendirirken, dilbilim teorileri
ışığında göstergebilime ait kavramlarla
irdelenmiştir. Dilbilim alanında yaptığı
öncü çalışmalarla tanınan Ferdinand De
Saussure (1857-1913), göstergeyi kısaca,
“herhangi bir şeyin yerini herhangi bir
şekilde alan şey” şeklinde tanımlamıştır
(Saussure, 1998). Göstergeler (tüm alt sınıflarıyla:
sinyaller, simgeler, semboller, amblemler vb.) ilk ve
en belirgin iletişim araçlarıdır (Fusco, 2020,
156). Göstergeler, dilsel iletişim ögelerinin
ötesinde, insan yaratısı olan her unsurda
biçimlenebilir ve bu bakımdan mimari de
bir gösterge bütünü olarak ele alınabilir.
Yücel (1981) gösterge ile işaret ettiği nesne
arasındaki ilişkinin anlamsal (semantik)
düzeyi oluşturduğunu belirtir. Bu ifadeden
hareketle çalışma kapsamında tüm özellikleriyle birlikte kolon bir gösterge olarak ele
alınmıştır. Kolonların, bir araya geldikleri
diğer ögelerle birlikte çağrıştırdıkları
durum, anlam oluşumunu sağlamaktadır. Oluşan anlamın, öznel ve değişken
nitelikte olması nedeniyle, seçilen örneğin
müellifi olan mimarın ve ilgili araştırmacıların anlamsal yorumları değerlendirmeye
alınmıştır. Böylelikle anlama ilişkin yorumlar karşılaştırılarak, yapılarda kolonlar
tarafından üretilen anlamsal durumlar
ortaya konmuştur.
Mimari bütünde, tasarımı oluşturan ögeler,
kendi başlarına ve bir araya geldiklerinde
anlamlar oluştururlar. Bu kapsamda, strüktürün ve elemanlarından biri olan kolonun
birincil anlamı, taşıyıcı görevi doğrultusunda mimari yapıyı oluşturmaktır. Öte yandan kolonun işlevsel olarak üstlendiği yan
anlamlar vardır. Bir dizi kolonun bir araya
gelerek, geçirgen bir sınır oluşturması buna
bir örnektir. Bütün bunların dışında, göstergeler yardımıyla çağrışımsal anlamlar
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oluşmaktadır. Özetle, çalışma kapsamında
kolonun temel anlamı yani taşıyıcı olmanın
ötesinde üstlendiği mimari anlamları işlevsel ve biçimsel özelliklerine dayanarak
değerlendirilmiştir. Böylece kolonun mimari tasarımda çağrışımlar yoluyla ilettiği
anlamlar tartışılmaya çalışılmıştır.
Kolon ve mimari ilişkisini göstergebilim
alanında ele alan çalışmalar arasında, Umberto Eco’nun kolon (sütun) analizi dikkate
değerdir. Eco kolonların, ağaç ve insan
gibi yan anlamlarla eşleştirildiğini görmüş, buna karşın bu çıkarımları yapmak
için göstergebilim ışığında değerlendirme
yapmanın gerekliliğini düşünerek, cephe
düzleminde bulunan yalıtılmış ve bağlam
içerisinde bulunan kolonlar için analiz tablosu önermiştir (Eco, 2019). Yalıtılmış kolon
analizi tek başına bir kolona ait ögelerin
sentaktik özellikleriyle değerlendirilmesini
kapsarken, bağlam içinde olan kolon analizi, mekânla ve mimarlıkla kolonun anlamsal ilişkisini anlamak açısından önemlidir
(Eco, 2019), (Resim 1). Yalıtılmış kolon analizi
ile kolonların üzerinde yükseldikleri kaide,
kolonun gövdesi ve başlığı arasındaki ilişki
ve bu ilişkiden doğan anlamlar sorgulanabilmektedir.

Resim: 1
Eco’nun bağlam içinde kolon analizi (Bilgin,
1985), (düzenlenmiş).

Bağlam içerisindeki kolon analizi tablosunda ise kolonların birbiri ile ilişkisi
gösterilmektedir. Buna göre kolon sayesinde mekânlar arası bağlantı, ara mekânlar

oluşturulması veya alanların tanımlanması
gibi durumların oluştuğu gözlenebilmektedir (Resim 1). Örneğin, kendi dışında en az
bir kolonla daha yatay bağlantıya sahip bir
kolon, içinden geçilecek bir alan yaratır ve
bu geçişi işaret eder. Çalışma kapsamında
Mimari mekânda işlevin tanımlanması ve
mimari tasarımda biçimin tanımlanması
Eco (2019)’nun bu yaklaşımında olduğu gibi
seçilmiş örnekler üzerinden göstergebilim
yardımıyla incelenmiştir.
3. Mimarlık ve Strüktür İlişkisi
Avcı-toplayıcı insanlardan bugüne kadar,
insanların, fiziksel çevre koşullarından
korunma güdüsü ile çevrelerini dönüştürdüğü ve bu eylemin günümüzde de devam
ettiği görülmektedir. İlkel insanın, yaşamını kolaylaştırmak amacıyla çevresinde var
olan ve kolayca elde edebildiği materyaller
ile ürettiği ilkel ve basit yapılar, insanın
yapı üretim eyleminin başlangıcı kabul
edilebilir (Salvadori, 1980, 17-18). Zaman
içerisinde, avcı-toplayıcı insanın yerleşik
hayata geçmesi ile topluluklar arası iletişim
kuvvetlenmiş ve bunun sonucunda da insanlar deneyimlerini birbirlerine aktarmaya
başlamıştır. İnsan toplulukları arasındaki
paylaşım, yapı üretim alanında da olmuş,
aktarılan deneyimlerle alan zenginleşerek
ürünler de yetkinleşmiştir (Vitruvius, 2017,
62-63). Nitekim birbiri üzerine eklemlenen bilgi ve deneyimler sonucu bugünün
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karmaşık strüktürlerini inşa edebilmek
mümkün olmuştur.
Laugier (1755), ‘An Essay on Architecture’
(Mimarlık Üzerine Bir Deneme) adlı çalışmasında, mimarinin temel ögelerini tanımlamaya
çalışmış ve mimari bir yapının arketipini,
bir bakıma biçimsel ve strüktürel olarak
indirgenebileceği ilk durumunu ‘İlkel Kulübe’ olarak tanımlamıştır (Resim 2). Buna
göre arketip, taşıyıcı bir kolon, saçak ve
alınlık olarak isimlendirilen üç temel yapısal ögeden meydana gelmektedir. Çevresel
koşullardan korunmak için doğal oyuklara
sığınan ilkel insan, kendine sığınacak bir
örtü düzlemi oluşturmak için, kolonu icat
etmiştir. Kolonu dikmek ilkel insanlara, bu
kolonların taşıyacağı bir çatı oluşturmak
ve kolonların arasını dolduracak ayırıcı duvarlar yapmak fikrini vermiştir. Böylelikle,
kolonlar sayesinde zemin düzlemi üçüncü
boyuta kaldırılmış ve altına sığınacak bir
mekân üretmek, mimaride aşılan kritik
eşiklerden biri olmuştur (Laugier, 1755, 9- 36).
Bu bakımdan mimaride kolon ile oluşturulacak sayısız yapı kombinasyonlarının en
temeli, ilkel kulübe arketipi olarak kabul
edilebilir.
Herhangi bir nesnenin kurgulanması,
formunu ve fiziksel yapısını koruması için
strüktüre ihtiyaç duyulmaktadır. Mimari
yapıda strüktürü, yapıya etkiyen kuvvetleri, bütüncül bir biçimde, öngörülen noktaya
aktaran taşıyıcı eleman bütünü olarak
tanımlamak mümkündür (Macdonald, 2001).
Benzer bir tanımda strüktür, bir çatkıyı ifade eder. Çatkı, dirençli, kuvvetli olmalı ve
yeryüzü üzerindeki şekilsel bütünlüğünü
ve formunu korumalıdır (Demirel, 2017, 8).
Öte yandan strüktürün doğası, bir eklemlenme işi olarak yorumlanabilir. Birbirine
eklemlenen strüktür çoğalarak büyür ve
mimari mekânın üretimi için olanakları
zenginleştiren bir unsura dönüşür. Doğa,
pek çok şekilde canlıların içgüdüsel
biçimde sadece malzemenin ve kendisinin
olanaklarıyla ürettiği strüktür örnekleriyle
doludur. Bu bağlamda doğanın yapan-üreten insan için ilham kaynağı olduğu
söylenebilir (Minsolmaz Yeler, 2012).
Ünlü strüktür tasarımcısı mimar Frei
Otto’nun Stuttgart Üniversitesinde strüktür
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üzerine yaptığı çalışmalarda doğayı yorumlamak için strüktürleri kullandığı görülür. Otto’nun çalışmaları incelenirse, doğa
ve strüktür ilişkisini vurgular nitelikte,
canlı ve cansız doğa strüktürleri ile canlılar
tarafından üretilen strüktürleri esin kaynağı
olarak değerlendirdiği anlaşılır (URL-1). En
bilinen örnekleri arasında bal peteği, örümcek ağı ve termit yuvası sayılabilen canlılar

Resim: 2
İlkel kulübe tasviri (Laugier, 1755).

Kolonun Mimari Tasarımda Rolü

Resim: 3
İnsanlar tarafından üretilmiş strüktürlere
örnekler. (a) Ağaç benzeri strüktür,
Stuttgart Havalimanı, GMP Mimarlık,
1990, Almanya (URL-2). (b) Kabuk benzeri
strüktür, Sydney Operası, Jorn Utzon, 1973,
Avustralya (URL-3). (c) Ağ benzeri strüktür,
Münih Olimpiyat Stadyumu, Frei Otto, 1972,
Almanya (URL-4). (d) Şişirme strüktür, Ark
Nova Konser Salonu, Anish Kapoor, 2013
Japonya (URL-5).
(a)

(c)

tarafından üretilen strüktürler, insanlar ve
hayvanlar tarafından üretilenler olarak ele
alınabilir. Doğada canlılar içgüdüsel olarak
strüktürü inşa ederken, insanlar doğayı
izleyerek ve doğadaki strüktürü yorumlayarak inşa etmiştir (Türkçü, 2003). Bu bakımdan, insanın doğadan ilham alarak ürettiği
strüktürler beş ana başlıkta toplanabilir.
Bunlar; ağaç- iskelet- kabuk ve ağ benzeri
ile şişirme strüktürler olarak sıralanabilir (Minsolmaz Yeler, 2012, 136-152). Strüktür,
mimari tasarımdan ayrı düşünülemez. Bu
nedenle strüktür, mimaride mekânsal ve
biçimsel çeşitlilik oluşturma açısından
önemlidir. Resim 3’te gösterilen örnekler,
strüktürün bu çeşitliliği oluşturmadaki
önemini açıkça göstermektedir.
Mimari bir yapının inşa edilmesindeki
temel amaç, kullanıma uygun bir mekân
oluşturmaktır. Dolayısıyla, hangi kullanım
için üretilsin ya da tasarlansın bir yapı, tasarımcının fikirlerini güçlendirmek, temsil
etmek veya gerçekleştirmek için kullanabileceği taşıyıcı eleman olarak kolonlardan,

yatay ve düşey düzlemlerden veya bunların
bileşkesinden oluşur. Bu bağlamda Clark
ve Pause (2012)’a göre kolonlar, duvarlar,
döşemeler ve kirişler, yapıda alanı tanımlamak, birimleri ve modüller oluşturmak,
dolaşımı ifade etmek veya mimari bir
kompozisyon oluşturmak için kullanılır.
Clark ve Pause (2012) gibi Charleson (2005)
da strüktürü, mimariyi zenginleştirmek için
kullanılabilecek bir unsur olarak görür. Ancak son dönemde özellikle giydirme cephe
kullanılan yapılarda strüktür adeta “sessize” alınmıştır. Charleson (2005)’a göre “konuşan” yapılar, strüktür ve mimari tasarım
ilişkisi kuvvetli, strüktürün mimari biçim,
işlev ve anlama değer kattığı yapılardır.
Engel (2004) de benzer şekilde strüktürü,
yapının şekilsel bütünlüğünü korumaya etkisi ve katkısı nedeniyle mimari tasarımın
temel taşlarından biri olarak ifade eder.
Dolayısıyla strüktür, mimari tasarımın
biçime etki eden güçleri arasında önemli
bir unsur olarak yer alarak, mimari biçimin
ve anlamın üretilmesinde sayısız olanak

(b)

(d)
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ve yorum için ufuklar açar. Engel, önerdiği modelde strüktür sisteminin mimari
ile olan ilişkisini ortaya koyarak, sistemin
belirleyicileri arasında mimari program,
mekân ve biçim ile birlikte mekanik,
teknik, sosyal ve ekonomik olanaklar, kanunlar, kurallar ve standartların olduğunu
belirtir (Engel, 2004). Bunlar arasındaki ilişki
Resim 4’te gösterilmiştir.
Hangi zaman diliminde inşa edilmiş olursa
olsun strüktürün, mimari ile birlikteliği
gözlenebilmektedir. Ancak zaman geçtikçe,
üretim ve yapı üretimindeki gelişmeler de
strüktürün mimari yapının biçimlenmesindeki rolünü etkilemiştir. Örneğin, yığma
yapım yöntemleriyle üretilen yapılarda,
taşıyıcı sistem çoğunlukla duvarlar ile
birlikte kütlenin kendisidir. Bu durumda
biçim, yapıyı oluşturmak için kullanılan
materyallerin izin verdiği ölçüde üretilebilmektedir. Oluşturulmak istenen mekânın
boyutları, kapı veya pencere boşluklarının
düzenlenmesi, geçilebilecek açıklıklar,
bugüne kıyasla oldukça kısıtlıdır. Yığma
sistemlere göre, iskelet sistemle inşa edilmiş yapılarda kolonların, mekân kullanımında esneklik sağladığı görülmektedir.
Bu durum, iskelet sistemin, yaşanan teknolojik gelişmeler sonucu, taşıyıcı duruma
gelmesi nedeniyle sağlanmıştır. Günümüzün modern strüktürleri ise Resim 5’te de
görüldüğü üzere mimaride biçim ve mekân

konusunda neredeyse sınırsız olanaklar
sunmaktadır.

Resim: 4
Strüktür sisteminin genel prensipleri (Engel,
2004, 24), (düzenlenmiş).

Strüktürü etkileyen faktörlerin günümüzdeki değişim hızları dikkate alındığında
strüktürün biçimsel, teknik ve malzeme
bakımından önceki dönemlere göre, gelişme ve değişme potansiyelinin daha yüksek
olduğu görülmektedir. Sonuçta, değişimin
hızından çok, değişimle sağlanan yenilikler
ve olanaklar aracılığıyla strüktürün mimari
tasarımın daha özgür yorumlanabilmesine
olanak sağladığı söylenebilir.
4. Bulgular ve Tartışma
Mimarlık ve tasarım dâhil her türlü olgunun oranlar, sayılar, modüller, diziler ve armonilerle açıklanabildiği Antik Dönemde,
Pisagorcu görüş, biçimlendirme anlayışının
temelini oluşturmaktaydı (Altan, 2017). Vitruvius (MÖ. 80-25) bu dönemde mimarlığı,
Resim: 5
Çağdaş strüktürlerin olanaklarıyla yaratılan
biçimsel çeşitlilik, Londra şehir merkezi
(URL-6).
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benzer şekilde, insanın vücut ölçülerinden
doğan oranlar ve bunların modüler şekilde
tekrarı olarak yorumlamıştır (Vitruvius, 2017).
Bütün bu bakış açılarının ötesinde, ilk kez
19’uncu yüzyılda August Schmarsow (2017,
19), mekân kavramını mimarlık teorisi
içinde tartışmaya başlayarak mimarlığın
sadece kütle ve oranların uyumu olarak
yorumlanamayacağını, cisimlerden farklı
olarak, Arap çadırlarından, kiliselere boyutu, biçimi ne olursa olsun, mimari yaratımın özünün mekân olduğunu söylemiştir.
20’inci yüzyılda ise Bruno Zevi (2015),
Schmarsow (2017) gibi mekân kavramının
mimarideki önemine vurgu yapmıştır.
Mekân günümüzde de mimari tasarımın
niyeti, biçimlendirmenin odağı konumundadır.

Resim: 6
Oturma alanı ile dolaşım alanını ayıran kolon
dizisi (Namchon Clubhouse, B&A Mimarlık,
Gwangju-si, Güney Kore, 2016, (URL-7).

“Dünyanın farklı bölgelerinde ve çeşitli
zaman aralıklarında inşa edilmiş yapılar incelendiğinde, mimarlık ediminin,
mekânı oluşturmak amacıyla strüktürün
bir araç olarak kullanımı ile ilgili olduğu söylenebilir. Mimari tasarımın çağlar
süren gelişiminde, strüktürle biçimlenen
mekânın ve bu bağlamda mimari üretimin,
zaman içinde ve değişen coğrafyalarda
farklı biçimlendiği görülmektedir. Antik
dönemlerde, piramit veya ziggurat gibi
yapılarda mimari olarak kütle etkisi öne
çıkarken mekânın forma katkısının sınırlı
olduğu görülür. Amaç mekânı inşa etmekten çok kütleyi inşa etmek olduğundan
biçimlendirmede yığma strüktürün baskın
etkisi açıkça görülür. Antik Roma dönemi

yapılarında ise strüktürün çeşitlenerek
zenginleşmesi sonucunda, mekânın hacim
etkisiyle vurgulandığı hissedilir. 19’uncu
yüzyıla kadar ise mimarlığın tekrar eden
plan şemaları ve bu şemalara giydirilen
cepheler şeklinde yorumlandığı söylenebilir. Ancak 20’inci yüzyıl öncesinde
özellikle kilise, saray, kamu yapıları vb.
gibi sınırlı işlevlere hizmet eden mimari
yapıların, günümüzde çok daha fazla farklı
işlev için tasarlandığı görülür. Dolayısıyla
da mimarlık, kütlesel, hacimsel arayışlardan sıyrılarak mekânsallaşmaya başlamıştır
denebilir (Taşkın, 2019, 58–78).”
Mimari mekân özünde işlevsel bir unsur
olmakla beraber, mekân üretildiğinde
anlamsal bir bütün de üretilmiş olur.
Mekânın anlamları, mekâna dair tüm karakteristik niteliklerle şekillenir. Mekânın
biçimlendirilmesinde işlev ana unsurlardan biri olmakla beraber, mekânı fiziki
olarak algılanabilir ve tanımlanabilir hale
getiren, strüktür, sınır elemanları, boyut,
malzeme, renk ve doku gibi mimariyi de
biçimlendiren unsurlardır (Ching, 2016).
Mekân, biçimsel karakteriyle birlikte
işlevinden kaynaklanan anlamlara sahip
olur. Bu bakımdan mekânın bir parçası
olarak strüktürün, mekânın anlamı, biçimi
ve işleviyle doğrudan bir ilişkisi olduğu
düşünülmektedir. Çalışma kapsamında
bu ilişki, strüktürün bir elemanı olarak
kolonun mimari mekânın işlevi, biçimi ve
anlamı bakımından rolü örnekler üzerinden
değerlendirilmiştir.
4.1. Mimari Mekânda İşlev ve Kolon
İlişkisi
Mekân sınırları ile tanımlanır. Bu sınırlar
kimi zaman hem fiziksel hem de görsel
olarak geçirgen, kimi zaman da tamamen
engelleyici olabilir. Sınırların niteliği
mekânın karakteri ve kullanımı ile ilişkilidir. Birbiri içine geçen iki alanın ayrılmasında ve alanların işlevsel olarak tanımlanmasında kolon grupları ya da dizileri
kullanılabilir (Resim 6).
Kolonun mekân ve işlev ile ilişkisinde
kolonun ayırıcı olmanın yanında tanımlayıcı olarak kullanılabildiği de söylenebilir. Moore Evi örneği incelendiğinde,
bir çatı altında yer alan geçirgen planın
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(a)

(c)

varlığı, farklı kullanım alanlarının tanımlanmasını gerektirmiştir (Resim 7a-b). Yapı
içerisinde küçük bir yaşam alanı, uyuma
mekânı ve bu mekânlara hizmet eden
ıslak hacimler bulunmaktadır. Kolonların
plan düzleminde bir araya gelişleri yardımıyla kullanım alanları düzenlenmiştir.
Tekil bir kullanıcının temel ihtiyaçlarının
karşılanabileceği büyüklükte ve kullanımda kurgulanan yapıda, tuvalet harici,
mahremiyet gerektiren alanlar, duvarlar
ile ayrılmak yerine, kolonlar ile görsel ve
fiziksel olarak geçirgen biçimde tanımlanmıştır (Resim 7d).
Mekân kurgusunda alan tanımlayıcı
olarak kullanılan sekiz adet kolon, eski bir
fabrikadan getirilmiştir. Bu durum tasarım
kurgusunda önemli bir yere işaret etmektedir (URL-8). Aynı zamanda Resim 7c’deki
şematik kesitte de görülen ve bu kolonlar
üzerinde bir nevi sütun başlığı olarak
yükselen, Panteon’daki gibi okülüsvari
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(b)

(d)

ışık bacaları ile bütünleşerek; mekânı,
ışığın dinamik değişiklikleri ile karakterize
etmektedir (Alfirevic ve Simonovic Alfirevic, 2016).
Moore Evi’nde kolonun mekânı organize
eden mimari bir öge olarak kullanıldığı
net bir şekilde görülmektedir. Kolonlar
duvarlar içine gizlenmemiş aksine, mimari
bir eleman olarak ışık bacaları ile daha da
öne çıkartılmıştır.
Kolonun mekânla ilişkisinde, 1920 yılında
Gunnar Asplund tarafından tasarlanan
Woodland Şapeli (Url 10) bir başka örnek
olarak tartışılabilir. Bu yapıda kolonlar, dış
mekânda ızgara düzenli dizilimi ile giriş
alanını tanımlarken, simetrik yapının merkezinde bulunan kolon dizisi, giriş aksını
tanımlayarak ziyaretçileri, kare formlu
mekân içinde bir merkez etrafında dizilen
kolonlarla dairesel biçimde tanımlanmış
mekâna yönlendirir (Resim 8).
Kolon mekân ilişkisinde dikkat çekici bir
diğer örnek de “kütüphane, sanat galerisi

Resim: 7
Moore Evi genel görünüm ve plan, Charles
Moore, 1962, Orinda, Californiya (URL-9).
(a) Genel görünüm. (b) Şematik plan (düzenlenmiş). (c) Şematik kesit. (d) Kolonların
sınırladığı alan.

Kolonun Mimari Tasarımda Rolü

(a)

(b)

Resim: 8
Woodland Şapeli, Gunnar Asplund, 1920,
Stokholm. (düzenlenmiş). (a) Şematik Plan
(Yazarlar tarafından üretilmiştir). (b) Giriş
(URL-10). (c) Ana salon (URL-10).

(c)

ve kamusal mekânları” içerecek şekilde
tasarlanan Sendai Multimedya Kütüphanesidir (URL-11), (Resim 9). Yedi adet kat düzleminden ve prizmatik kütleyi saran şeffaf
cephelerden oluşan yapının plan düzlemi
incelendiğinde 13 adet kolonun düşey
taşıyıcı sistemi oluşturduğu görülür. Düşey
taşıyıcı elemanlar bilinenin aksine birbirinden farklı çap ve formlarda, mekânsal
boşluklar yaratacak şekilde oluşturulmuş
ve katlar boyunca amorf biçimde yükselen
halde biçimlendirilmiştir. Kolonların bu
şekilde biçimlenmesini ise daha küçük
kesitli silindirik formdaki strüktürlerin
birbirlerine eklemlenerek bir araya gelmesi
sağlamıştır (Resim 10d).

Bu yapıda, kullanılan yeni strüktür modeli (Resim 10c), geleneksel tipolojilerden
uzak bir mekân kurgusu oluşturulmasını
desteklemiştir. Masif, doğrusal formda
kütleler şeklinde biçimlenen alışılageldik
kolon yerine, geçirgen, içine alan ve hatta
sınırları içinde katları birbirine bağlayan ve
düşey sirkülasyon elemanlarının bulunduğu boşlukları yaratan yeni bir kolon modeli geliştirilmiştir. Kolonların sınırladığı
alanların yarattığı geçirgen mekânlar katlar
arasında geçişlerde süreklilik oluşmasını
da sağlamaktadır.
Yapının daha çok çeperlerinde bulunan geçirgen kolonlar sayesinde, her katta farklı

Resim: 9
Sendai Multimedya Kütüphanesi, Toyo Ito,
2001, Sendai, Japonya (URL-12).
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(a)

(c)

plan çözümleri geliştirilerek, çeşitlilik gösteren proje programına uygun bir biçimde
esnek kullanım olanakları sunulabilmiştir.
Planlar bu haliyle taşıyıcıdan bağımsız bir
şekilde her kat düzleminin farklı kullanımına olanak tanımaktadır (Resim 10a ve 10b).
Sonuçta, strüktürel kurgunun birincil ögesi
olarak kolonlar, yapının kütle formunda
temel unsur olarak öne çıkmaktadır. Plan
ve hacim organizasyonunda da kolonun
varlığı mekân kurgusunda özellikle esnek
kullanımı sağlayan önemli unsurlardan
biri olup, kolonlar, varlıkları ile mekânın biçimlenişine ve kullanımına katkı
sağlamaktadırlar. Kolon, kesin olarak, salt
taşıyıcı olma görevini aşarak yapıda yeni
kullanımlar üretmiştir. “Mimari tasarımı
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(b)

(d)

gerçeğe dönüştüren teknolojik gelişmeler
hız kazandıkça, strüktür elemanlarının
çeşitlenme hızı da artmıştır. Nitekim yukarıda yer alan Sendai Medya Kütüphanesi
yapısında kolonların taşıyıcı olarak yüksek
yetkinlikle tasarlanmış olması da teknoloji ve mühendislik işbirliğinin etkin bir
örneğidir. Bu yapı özellikle son yıllarda,
dijital tasarım araçlarının ortaya çıkışı,
mühendislik biliminin gelişimi, malzeme
yapısının geçirdiği değişim ve mimarlık
ile yapım mühendisliği alanlarının birbiri
içine geçmiş ilişkisinin sonucu olarak inşa
edilebilmiştir (Paşaoğlu Akın, 2016)”.
Bu durumda, mimari mekân ve işlev
ilişkisinde, “Mekân Üreten Kolon” ile ilgili
şunlar söylenebilir;

Resim: 10
Sendai Multimedya Kütüphanesinin örnek kat
planları ve strüktür sistemi. (a) 3. kat planı
(URL-11, düzenlenmiş). (b) 7. kat planı (URL-11,
düzenlenmiş). (c) Yapı bütününde strüktür
diyagramı (URL-11). (d) Kolonun iç mekânda
görünüşü (URL-13).
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•

•

Kolonlar, mekânları sınırlayabilir;
mekân içerisindeki varlıkları ve bir
araya geliş biçimleri ile mekân içerisinde mekân yaratabilir.
Kolonun, dolu ve geçirimsiz durumu,
yeni teknolojik gelişmeler ile biçimsel ve işlevsel olarak zenginleşmiştir.
Bu sayede kolonlar, boşluklu ve
geçirgen halde tasarlanabilir duruma
gelmişlerdir. Kolonlar, böylelikle
mekânı içerebilir duruma dönüşebilmektedir.

•

Kolonlar, mekânı tanımlayacak şekilde roller üstlenerek, bazı durumlarda
mekânları birleştirici unsur olarak
kurgulanabilmektedir. Kolonların, diziler halinde kurgulanması, mekânlar
arası fiziksel olarak kontrollü geçişi
ve görsel olarak ilişki kurulmasını
sağlamaktadır.
Örneklerin arttırılması ile bulgular çoğaltılabilir. Mevcut bulgular kolonların işlev ve
mekân üretimine doğrudan katkı koyduğunu göstermektedir.

Resim: 11
Kolon dizileri ile oluşturulmuş geçirgen düzlemler. (a) Hatşepsut Tapınağı, Mısır (URL-16).
(b) James Simon Galeri, David Chipperfield
Mimarlık, 2018, Almanya (URL-17).
(a)

4.2. Mimari Mekânda Biçim ve Kolon
İlişkisi
Zevi (2015) ve Ching (2016) gibi araştırmacıların çalışmaları incelendiğinde; mimari
tasarımda, tasarımı oluşturan ögelerin
biçimlerinin, ögeye ait dokuların, renklerin, malzemenin, ışık ve gölge oyunlarının
ve hava gibi değişken fiziksel koşulların
etkileriyle oluştuğu söylenebilir. Yine
Ching (2016) ve Onat (2017)’ın çalışmalarından, biçimlerin konturunu ifade eden şekil,
uzunluğu, derinliği ve genişliğini ifade

eden boyut, biçimin yüzey karakterini
ifade eden renk, biçimin malzeme ve doku
kavramlarının biçime dair temel ögeler
olduğu söylenebilir. Dolayısıyla bu kavramların her birinin niteliğinde meydana
gelen değişimler, biçimin algılanmasında
değişikliklere neden olur. Tüm bunların
dışında, mimari tasarımın asıl amacı olan
mekân üretiminin, insan eylemleri için inşa
edildiği düşünülürse, insanların fizyolojik
ve psikolojik ihtiyaçlarının (ışık, ses, hava,
estetik değerler vb.) ve antropometrik boyutlarının, biçimi etkilediği görülür. Öte yandan
bir nesnenin veya bir mekânın biçimini
belirleyen en önemli unsurlardan biri de
onun işlevidir. F. L. Wright biçim ve işlev
ilişkisinin ayrılmaz olduğunu “Biçim ve
işlev birdir ve ruhani bir birliktelikle birleşmiş olmalıdır.” diyerek belirtir (URL-14).
Mısır’da yer alan MÖ 15’inci yüzyılda inşa
edilmiş olan Hatşepsut Tapınağı (URL-15)
incelenirse, düzenli tekrarla çizgisel olarak
bir araya gelen kolonların yapı biçiminin
baskın karakterini oluşturduğu görülür
(Resim 11a). Tapınağın kütle biçimi, yapı
yüzlerinde yer alan kolon dizileriyle oluşturulmuş, yapı yüzünde yer alan kolonlar
içeri ile dışarı arasında geçirgen bir sınır
oluşturmuştur. Antik yapılarda kolonun biçim oluşturma görevi günümüz yapılarında
da belirgin biçimde gözlenebilmektedir.
Berlin’de 2018 yılında tamamlanan James
Simon sanat galerisinin cephesi antik
dönem yapılarına benzer şekilde kolon
dizileriyle biçimlendirilmiştir (Resim 11b).
Kolon ve mimari biçim ilişkisini betimleyen ikonik örneklerden biri de Mondadori

(b)
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yayınevinin genel merkez binasıdır. Düzensiz aralıklarla sıralanmış kolon dizisin
adeta bir örtü ya da perde gibi hafifçe cam
kütleyi sardığı görülür. “Oscar Niemeyer,
yapıtları arasında belki de en iyisi olduğunu ifade ettiği yapıyı Yunan tapınaklarının
modern canlandırması olarak tarifler.
Niemeyer, düzensiz ritme sahip kolonların
biçimlendirdiği bu yapıyı, ‘Bu keşif beni
mutlu eden bütüncül bir müzikalitedir’
şeklinde anlatır.” (Karaman ve Erman, 2013,
8-13), (Resim 12).
Kolonların mimari biçimin bir parçası
ve hatta belirleyici elemanlarından biri
olduğunu Corbusier modern mimaride biçimi oluşturan elemanları sıralarken ifade
etmiştir (Giedion, 1959, 513-514). Corbusier’in
modern mimarinin kavramsal ve biçimsel oluşumda önemli rol oynayan, yapıyı
yerden yükselten ve serbestçe duran kolon
fikri Villa Savoye’da çok belirgin olarak
izlenebilir (Resim 13).
Yapıyı yerden yükseltme fikri günümüz yapım olanaklarının desteğiyle oldukça etkili
ve yenilikçi tasarım anlayışından biri olagelmiştir. Kolonlar; yükseltilmiş yapının
boşluğu ile oluşan ve kullanılır hale gelen
geçirgen alanın oluşmasını sağlamaktadır.
Böylelikle özellikle kamusal alanlarda
daha etkili biçimde hissedilecek şekilde,
bölücü görsel geçirimsiz ögelere göre,
mekânsal ve görsel sürekliliği sağladıkları
söylenebilir. Kanada’da bulunan Sharp
Tasarım Merkezinin, kolonlarla yükseltilen
kütlesinin altında oluşan yarı açık kamusal
mekânda kolonların geçirgen ve sürekliliği
olan alanları tanımladığı görülür (Resim 14).
(a)
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Resim: 12
Mimari yapının biçimi, bağlamla olan
12 Mondadori Genel Merkezi, Oscar Niemeyer,
ilişkinin kuvvetlendirilmesi için güçlü bir 1975, Milano, İtalya (URL-18).
unsur olarak rol oynamaktadır. Resim 15’te Resim: 13
Villa Savoye, Corbusier, 1930, Poissy, Fransa
görülen Wuxi Şov Tiyatrosunda yapı biçimi (Giedion, 1959, 516).
çok uzun ve ince adeta bambuyu çağrıştıran
kolonların yapı yüzünde dizilmesiyle şekil(b)

Resim: 14
Sharp Tasarım Merkezi, Will Alsop & Robbie
Young + Wright Mimarlık, 2004, Ontario,
Kanada. (a) Genel Görünüm (URL-19). (b)
Kamusal alana katkı (URL-20).

Kolonun Mimari Tasarımda Rolü

(a)

Resim: 15
Wuxi Şov Tiyatrosu, Steven Chilton Mimarlık,
2019, Wuxi/Çin. (a) Yapının genel görünümü
ve kolonlar (URL-21). (b) Bambu ormanı
(URL-22).

(b)

lendirilmiştir. Düzensiz dizilmiş bu kolonlar
yapının yarı açık mekânlarını tanımlayarak, bambu ormanını andıran geçirgen bir
düzlem oluşturur (URL-21). Dolayısıyla da
kolonların bağlamdan kaynaklanan atıflarla
biçimlendirildiği görülür.
Bu durumda, mimari mekânda biçim ve
kolon ilişkisinde, “Biçim Üreten Kolon”
ile ilgili şunlar söylenebilir;
•

Resim: 16
Mimarlık dili ve dört kutuplu sentaktik
düzen (Fischer, 2015, 91).

Kolonun, yapı yüzeyinde ve mekânda
görünür şekilde yer alması biçime
etkisini kuvvetlendirir.

•

Kolonların biçimi, yalnızca düşey
doğrusal olarak ilerlemek zorunda
olmayıp, kolon ve parçaları açılı bir
şekilde biçimlendirilebilir.

•

Kolonun taşıyıcı özelliğinin teknolojik olanaklarla desteklenmesi, yeni
yapı biçimlerinin oluşmasına neden
olmaktadır.

•

Kolonun, fiziksel bütününde yer alan;
başlık, taban ve gövdenin biçimiyle
bunların bir araya geliş düzeni biçimi
belirler.

•

Kolonların, birbirine eklemlenen
parçalardan bir araya getirilmesiyle
geçirgen mekânların üretilebileceği
görülmüştür.

kılmak ve sonraki nesillere aktarmak için
mimarlık tarih boyunca bir araç olmuştur.
Edebi bir metinde lisana ait kodlar yani
kelimelerle anlatıyı iletmek mümkünken
mimarlık tüm bu ifadeleri kendi alanı
içinde, kendi lisanında ve evrensel olarak
gerçekleştirebilmektedir. Mimarlığın dili
esas olarak biçimi ve biçimi oluşturan
ögeleridir. Bu ögelerin bir araya geliş şekilleri ise ifadenin, mimari anlatının gücünü
destekler.
Mimaride anlam üzerine yapılan çalışmalar dilbilimsel teorilerle birlikte bu
teorilere ait kavramsal altyapı üzerine
temellenmiştir. Dilsel anlatıdaki sentaks,
mimaride mekân diziliminde, paradigmalar ise mimariye ait unsurlarda karşılığını
bulmuştur. Dilbilimsel olarak sentaks ve
semantiğin bir bütün oluşu ve birbirini
doğuran durumu mimarlıkta da geçerlidir. Fischer (2015, 91) mimari bir yapının
mekân, strüktür, işlev ve konstrüksiyondan
oluşmuş dört kutuplu bir sentaktik düzene
sahip olduğunu belirtmektedir (Resim 16).

4.3. Mimari Mekânda Anlam ve Kolon
İlişkisi
Mimari yapılar, bugünden sonraki yüzyıllara, nesiller boyunca aktarılabilme potansiyeline sahip, kalıcı eserledir. Bu nedenle
uygarlığa dair özellik, bilgi, anlatılmak
istenen olay, zaferler ya da başarıları kalıcı
Sayı 34, Kasım 2021
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Resim: 17
Karyatidler (URL-23).

Sentaktik düzeni oluşturan bu elemanların tümü birbiriyle ilişkilidir ve sentaksın
kurgusu yapının anlam bütününü tanımlar.
Semantik bakımından anlam oluşturan
göstergeler ve sembollerin belirleyicilerini mimaride büyüklük, biçim, malzeme,
düzen, konum ve bağlam olarak sıralamak
mümkündür. Ancak bu değişkenlerin her
birine etkiyen başka değişkenlerin de olduğu unutulmamalıdır (Fischer, 2015, 100- 105).
Lang’in (1988) çalışması incelendiğinde,
anlam bileşenlerini yapı ölçeğinde ele
alarak bunları, binaların biçimleniş şekilleri, mekânsal düzenlemelerdeki, açıklık,
kapalılık, sınırlılık, boşluk, seyreklik vb.
durumlar, malzemelerin kullanımı ve
özellikleri, kullanılan renklerin çeşitleri ve
binaların aydınlatma düzeyleri ve şekilleri
olarak tanımlamaktadır.
Dört kutuplu sentaktik düzen elemanlarının mimaride anlamsal yorumu için
karyatid örneği tartışılabilir. Karyatidler,
daha çok kadın figürü ile biçimlendirilmiş,
taşıyıcı nitelikte antik dönem sütunlarıdır.
Bu sütunları, bilindik ve özel hale getiren
ise formun ardında yatan anlamdır. Kadınların ince boyunları ve ince bedenleriyle
yapının ağırlığını taşımasını Vitruvius
(2017); ‘Mimarlık Üzerine On Kitap’ında,
Karya halkının ihanetinin cezasının ifadesi
olarak aktarır. Yapılarda karyatid sütunla-
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rıyla temsil edilen Karya halkı, Pers-Yunan savaşında Persleri tutmuş ve savaşın
sonunda bu ihanetlerinin cezasını kölelikle
çekmiştir (Vitruvius, 2017, 23), (Resim 17).
Almanya’nın Berlin şehrinde, 1999
senesinde inşa edilen Baumschulenweg
Krematoryumu, kolonun anlamı konusunda çarpıcı örneklerden bir diğeridir (Resim
18a). Yapının programı, şapel, toplanma
alanları, yakma alanları ve yardımcı
hizmet birimleri olarak özetlenebilir. Yapı,
toplanma alanı olarak kullanılan ve avunma holü adı verilen ana mekânda yer alan
kolonların varlığı sebebiyle oldukça ilgi
çekicidir (Resim 18b). Değerlendirme kapsamında, avunma holünde yer alan kolonlara
odaklanılmıştır.
Mekânların brüt beton duvarlar tarafından sınırlandırıldığı yapının plan şeması
incelendiğinde, şemanın merkezinde 29
adet dairesel kesitli, rastgele serpiştirilmiş
kolonlarla biçimlenen avunma holü ve bu
ana mekânı saran şapeller, ofisler, sirkülasyon ve yakma alanlarının bulunduğu görülür. Avunma holünde kolonların fiziksel bir
engel yaratmadan, insanları gruplayarak
ayırdığı söylenebilir (Resim 18c). Kolonların
konumları, irili ufaklı insan gruplarının bir
araya gelişine izin verir. Oluşan alt mekânlar birbirleriyle görsel ve işitsel olarak
iletişim halindedir. Böylelikle ana mekân

Kolonun Mimari Tasarımda Rolü

(a)
(b)

Resim: 19
Baumschulenweg Krematoryumu kolonları
ve orman metaforu. (a) Mekânda kolonlar ve
ışık hareleri (URL-25. (b) Kolon- tavan ilişkisi
(URL-26). (c) Ormanda ışık (URL-27).

içerisinde kolon gruplarının tanımladığı ve
sınırladığı bağlantılı mekânlar oluşmuştur.
“Avunma holündeki devasa masif kolonlar, tıpkı yas tutan insanlar gibi rastgele
kümelenmiş ve ayrı durmaktadır. Mimarlar, kolonlara, salt strüktürel bir rolden
öte anlam kazandırmak için başlıklarını
oyarak, güneş ışığı ile buluşturmuşlar.
Resim 19’da görüldüğü üzere kolonlar,
tavan döşemesi ile görsel olarak zayıf bir
bağlantı halindedir. Yüzlerce ton betonun
ağırlığı altında olmasına rağmen, bu ışık
huzmeleri, mimarlara göre ağırlığı, olabildiğince hafif hissettirmektedir. Başlıktaki
oyuklardan içeri sızan aydınlık, sıradan bir
bekleme alanı olabilecek bu mekânı, metafizik bir ormana dönüştürmüştür (Russell,
2000, 224-231)”.
Elbette canlılar, yaşamlarının sonunda, bir
şekilde doğaya karışır ve ölüm bir yandan
hayatın gerçeği olmaya devam ederken,
yeni canların filizlenişiyle yaşam ve ölüm
döngüsü devam eder. Baumschulenweg
Krematoryumunda, yanarak kül olmuş ve
fiziksel varlığı sona ermiş insan bedenine
ait temsiliyetin, genişçe bir ormanı andıran
kolonlarda vücut bulduğu söylenebilir.
Ağaç-orman-insan ilişkisi yapıda, güçlü bir
metafor olarak belirmektedir. Orman, tören
günlerinde kalabalıklaşır, yakmalıkta sona

(a)

(b)

Resim: 18
Baumschulenweg Krematoryumu cephesi
ve plan şeması, Axel Schultes ve Charlotte
Frank Mimarlık, 1999, Berlin, Almanya. (a)
Genel görünüm (URL-24). (b) Basitleştirilmiş
Plan, Charleson (2005) (düzenlenmiş). (c)
Avunma Holünde Kolonların Tanımladığı Ara
Mekânlar.

(c)

eren yaşamın yenileri, avunma holünü dolduran kalabalıklar tarafından filizlendirilir.
Tören sonunda, orman yeniden sükûnete
kavuşur. Holdeki döngü, ormanda ve
yaşamın kendisinde olduğu gibi sürekli devinim halinde kalır. Kolonların başlıklarındaki hareler, ağaçların içinden süzülen ışık
huzmelerini andırır. Bu huzmeler somut bir
yaşamın sona erişinin, soyuta, huzura, cennete ve ışığa ulaşmasının temsili halindedir
(Taşkın, 2019, 119-121).
Kolonun anlamla olan ilişkisinde bağlamın
da rolünü vurgulamak gerekir. Jorn Utzon
tarafından tasarlanmış olan Kuveyt Ulusal
Meclis yapısı (Resim 20a) incelendiğinde,
Resim 20-b’de yeşil ile taranmış bölgede giriş saçağını tanımlayan kolonların,
tasarlandığı coğrafyadan ve kültürden
bağlamsal olarak izler taşıdığı söylenebilir
(Utzon, 2008). Mimarın ve araştırmacıların
değerlendirmeleri incelendiğinde, yapıdaki kolonların, detayları (Resim 21 a-b-c) ve
dizilimleriyle kargı, kamış gibi bağlamdan
kaynaklanan yöresel strüktür ögelerine
benzerlikleri dikkat çekmektedir (Utzon,
2008). Ayrıca şemada kırmızı ile taranmış
ofis alanlarının, sarı ile taranmış meclis
salonunun ve mavi ile mor renklerde
taranmış sirkülasyon alanlarının mekânsal olarak kolonlarla tanımlandığı açıktır
(c)
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(a)

(Resim 20-b).

Kuveyt Meclisinde; kolonun,
mekân, biçim ve bağlam ile kurduğu ilişkilerin tümünü gözlemek mümkündür.
Nihayetinde, mimari mekânda anlam ve
kolon ilişkisinde, “Anlam Üreten Kolon”
ile ilgili şunlar söylenebilir;
• Kolonların anlam iletiminde, biçim
özelliklerinin yanı sıra, fiziksel
bütünlerinde bulunan eklentiler ve
boşaltmalar etkilidir. Bunun sonucunda mekânda elde edilen ışık ve
gölge oyunları, anlamsal durumların
oluşumunu destekler.
• Kolonların, biçimsel olarak farklı
renk, doku, materyal, geometri ve
boyutlarda üretilebilmesi mümkündür. Bu özelliklerin değişimiyle farklı
anlamlar oluşabilir.
• Kolon, mimari bütüne dâhil olan
diğer unsurlarla birlikte, mimari yapının bağlamıyla, işleviyle vb. ilişkilendirilmesine aracı olur ve bu yönde
oluşacak anlamları destekler.
(a)
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(b)

5. Sonuçlar
Mimari bir yapının kullanılabilir olması, ihtiyaç duyulan mekânla birlikte bir
hacmin oluşturulmasını gerektirir. Bu
gereksinim yapının taşıyıcı eleman olarak
kolonlardan, yatay ve düşey düzlemlerden
veya bunların bileşkesinden oluşmasına
neden olur. Bu bakımdan strüktür mimarinin ayrılmaz bir parçasıdır. İşlevsel ve
biçimsel karakteriyle öne çıksa da bir yapı,
sahip olduğu tüm özellikleriyle birlikte
anlam ileten bir bütündür. Bu çalışma,
mimari yapının bir parçası olarak kolonun mimari yapının işlevsel, biçimsel ve
anlamsal karakterinin oluşumuna etkisini
yorumlamaya çalışmıştır.
Örnekler ve değerlendirmeler aracılığıyla
ulaşılan bulgular, kolonun mimari tasarımda gizlenmek yerine görünür bir şekilde
kurgulandığı örneklerde, sadece taşıyıcı
olma görevinin ötesine geçerek belirgin bir
şekilde mimaride üreten bir rol üstlendiğini
işaret etmektedir. Kolonun gizlenerek, ta(b)

Resim: 20
Kuveyt Ulusal Meclisi, Jorn Utzon, 1983,
Kuveyt. (a) Genel görünüm (Utzon, 2008).
(b) Strüktür Şeması Alternatifi (Utzon, 2008)
(düzenlenmiş).

Resim: 21
Kuveyt Meclisinde kolonlar (a), (b) ve
benzeştirilen kamış bitkisi (c) (Utzon, 2008).
(c)
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sarıma dâhil olduğu durumlarda da biçimle
uyumlu bir şekilde tasarlanması gerektiği
açıktır. Ancak kolonlar, bu durumda sadece
strüktür ögesi olarak tasarıma katılmaktadır.
Özetle, biçim üreten kolonlar, yapıda
görünür halde olup mimari biçimi belirgin şekilde etkiler. Mekân üreten kolonun
biçimsel özellikleri, dizimi ve düzeni, alanları ayırarak, gruplayarak ya da sınırlayarak işlevsel alanları tanımlar. Anlam üreten
kolonlar ise biçimsel özellikleri ve bir
araya geliş şekilleri ile yapının işleviyle ve
bağlamıyla anlamsal olarak bağ kurmasını
destekler.
Bu durumda değerlendirmelerden anlaşıldığı üzere kolon, mimari bütüne dair tüm
unsurlarla birlikte mimari tasarımın bir
parçasıdır ve mimari yapının biçimlenişinde, kullanımında ve anlamlandırılmasında
etkin rol oynar.
Çalışmada elde edilen diğer önemli bulgu
da teknolojinin mimari tasarımda etkin
bir unsur, değiştirici bir güç olduğudur.
Teknolojik gelişmelerin strüktür tasarımıyla yakından ilişkili olması, kolonun öznel
niteliklerinin değişebilmesine neden olmuştur. Kolon, ulaşılan teknolojik gelişmelerle yapıda, masif ve düşey doğrusal bir
öge olmak dışında geçirgen, içeren ve dâhil
eden bir biçimsel karaktere sahip olarak da
kurgulanabilmektedir. Bu değişimle kolon,
mimari mekânın yeniden yorumlanabilmesini sağlamıştır.
Seçilen sınırlı sayıda örneklerin değerlendirilmesi çalışmanın sınırlılıkları arasında
olup, örneklerin çoğaltılması ve çeşitlendirilmesi sonucunda bulguların genişletilebileceği söylenebilir. Böylesi bir durumda
yine de kolonun anlam, biçim ve mekân
üretimine katkısı olduğu sonucu değişmeyeceği düşünülmektedir.
Elde edilen veriler ışığında gelişen mühendislik bilgisi, üretim ve yapım yöntemleri
sayesinde strüktür sistemlerinin mimariye
katkısının daha da çeşitlenerek artacağı
açıktır. Özellikle, mühendislik alanında
uzmanlarla birlikte mimar ve tasarımcıların
kolektif çabaları, strüktür elemanlarının
mimariye etkisi konusunda yaşanacak
gelişmeleri destekleyecektir

•
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Öz
Osmanlı Dönemi eğitim kurumları olan
medreseler; anıtsal yapıları ve tarihi
kimlikleri ile korunması gerekli ancak
günümüzde özgün işlevini sürdüremeyen
kültür varlıklarıdır. Yapıların günümüze
ulaşmış örnekleri incelendiğinde, işlev
değişiminden veya işlevsiz durumda
bulunmalarından kaynaklanan tahribatların
ortaya çıktığı, bunun yanı sıra çevresel doku
bozulmaları nedeniyle içe dönük, yaşamayan
mekânlara dönüşerek yıpranma süreçlerinin
hızlandığı görülmektedir. Bu çalışma,
günümüzde özgün işlevini sürdüremeyerek
yeni işlevlerle kullanılmakta olan medrese
yapılarındaki koruma sorunlarını ortaya
koymak ve yeniden işlevlendirme sürecinin
mevcut mekânsal özellikler ve çevre verileri
doğrultusunda değerlendirilmesinin önem ve
gerekliliğini vurgulamak amacıyla
yapılmıştır. Medrese yapılarının tarihsel
süreçteki mimari ve kurumsal yapılarına
ilişkin bilgilerin aktarıldığı çalışmada; işlev
değişimine bağlı ortaya çıkan sorunlara
farklı örneklerle işaret edilirken,
medreselerdeki koruma sorunlarına örnek
oluşturan, kentin önemli bir noktasında
bulunmasına karşın işlevsiz ve harap
durumda olan “Kepenekçi Sinan Medresesi”
detaylı olarak ele alınmıştır. Yapı, İstanbul,
Fatih İlçesinde, 1985 yılında UNESCO
dünya kültür mirası listesine alınmış olan
Süleymaniye Camii ve çevresi koruma alanı
sınırları içerisindedir. Ayrıca Medresenin
bulunduğu Demirtaş mahallesi 2006/10501
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yenileme
alanı ilan edilen sınırlar içinde yer
almaktadır. Yapının, Vakıflar Genel
Müdürlüğü arşivinden ulaşılabilen 2008
yılına ait rölöve-restitüsyon çalışması
mevcut olup, içinde bulunduğu önemli
konumun yanı sıra, harap durumu nedeniyle
de korumada öncelikli olarak ele alınması
gerekli bir kültür varlığı olarak önem
taşımaktadır. Çalışma kapsamında yapının
tarihsel gelişimi aktarılmış, çalışmanın amacı
gereği yapının özgün karakteristikleriyle
korunarak sürdürülmesine yönelik yeni işlev
önerisi geliştirilmiştir. Bu doğrultuda, yapı
ve çevresiyle ilgili detaylı mevcut durum
analizi yapılmıştır. Yapısal ve çevresel
verilerin olumlu ve olumsuz yönlerinin
değerlendirildiği analiz çalışması sonuçlarına
ve mevcut restitüsyon etüdüne bağlı olarak
yeni işlev önerisi geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Medrese, koruma, yeni
işlev, Kepenekçi Sinan Medresesi.
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Extended Abstract
Madrasas, which are educational institutions of the Ottoman Period; are cultural assets that need to be protected with their
monumental structures and historical identities. However they cannot maintain their original function, and damages due to
functional changes or lack of maintenance are observed in the buildings that have survived to the present day. Madrasas
consist of units such as the classroom, student rooms, semi-open space, porches, portal, tomb, and fountain, generally around
a courtyard, where mass education is given. They are also planned to meet the accommodation needs of students. Madrasa is
an educational institution that takes its name from the root “derese”, which, in Arabic, means the place where lessons are
taught. A madrasa is where secondary and higher education is held, where the administrators are called mudarris, the
teachers who teach lessons are called muids, and the diploma received is called “icazet”. Although the exact date of the
madrasas are not known, IX. The Nishapur Madrasa is mentioned as a name in the 16th century, its official establishment by
the state is dated to the Karakhanid Period in the X. century, and it is stated that its institutionalization took place in the Seljuk
Period.
This study is conducted in order to reveal the conservation problems in madrasas that are being used with new functions.
“Kepenekçi Sinan Madrasa”, which is currently not in-use is located within the borders of Süleymaniye Mosque and its
surrounding World Heritage Site. In addition, Demirtaş neighborhood which comprises Kepenekçi Sinan Madrasa was
declared as a renewal area in 2006. The building has survey and reconstitution drawings from the year 2008. The historical
development of Kepenekçi Sinan Madrasa located in Istanbul, Fatih District has been researched and its current situation
has been determined. In the chronological table of Zeynep Ahunbay’s research on Architect Sinan’s Educational Buildings,
it is listed as “Mimar Sinan madrasas - 1545/46 Kepenekçi Hoca Sinan Madrasa”. The following restoration techniques
are recommended in order to keep the madrasa structure alive; removal of unqualified joints (liberation), completion of
missing parts (reintegration), elimination of carrier system and material damage (consolidation). However, the most
suitable options should be determined by conducting studies with the analyzes and detailed researches by the experts of the
relevant disciplines. Within the scope of the study a new function was proposed to preserve and maintain the building with
its authentic characteristics. The existing environmental texture of the building and the spaces forming the plan scheme
based on the restitution study were evaluated by considering the re-functioning (renovation) process as required by the
scope.
To this end, detailed analysis of the current situation for the building and its surroundings has been made. The new function
proposal has been developed based on the results of the analysis in which the positive and negative aspects of the structural
and environmental conditions are evaluated. The historical and cultural value of the area according to its environmental
characteristics, the knowledge of the existence of craft workshops in the past, its proximity to educational institutions, the
potential for tourism, the possibilities that it can provide by being located at a central point and on the trade axis have been
taken into account in the new function. According to the architectural features, the original function of the building, the fact
that it has a plan scheme with a courtyard that can gather the units and can also provide an activity area, the relationship of
the spaces with each other, the fact that all units have natural light and ventilation have created data to determine the new
function. The small number and size of the units that make up the madrasa required that the users and additional equipment be
limited in the new function to be given. Suggested new function has been determined as a “Traditional Handicrafts Center” for
educational purposes, where the exhibition and sale of the produced works is also possible. The historical context of the
region, the location of the building, its original function and spatial characteristics have been the guide in the new function
proposal. In order to improve the position of the building isolated from its urban context, it is suggested that the surrounding
texture be cleared of unqualified structures, and a guiding pedestrian axis should be created between the Süleymaniye Complex
and Kepenekçi Sinan Madrasa by preventing the traffic flow. Considering the dilapidated condition of the building, it is seen
that it is urgent and important to repair the madrasa building, in line with a comprehensive renovation project to be prepared
based on the current restitution study.
Keywords: Madrasah, conservation, new function, Kepenekçi Sinan Madrasah.
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1. Giriş
Medreseler Osmanlı Döneminde toplumda etkili olabilecek kişilerin yetişmesini
sağlamış eğitim kurumlarıdır (Karakök 2013,
230). Medrese yapıları günümüzde, “anıtsal
yapıları ve tarihi kimlikleri” ile korunması
gerekli ancak özgün işlevini sürdüremeyen
kültür varlıkları arasında yer almaktadır.
Bu yapıların günümüze ulaşmış örnekleri
incelendiğinde, işlev değişiminden veya
işlevsiz durumda bulunmalarından kaynaklanan tahribatların ortaya çıktığı görülebilmektedir. Değişen ihtiyaçlara bağlı olarak
verilen yeni işlevlerde, özgün işlevin
getirdiği var olan mekânsal özellikler ve
kültürel miras olgusu göz ardı edilmekte,
ticari kaygılar öne çıkabilmektedir. İstanbul’da günümüze ulaşan medrese yapıları
araştırıldığında bu yapıların genellikle
tarihi kent dokuları içinde yoğunlaştığı ve
çevre dokularda ortaya çıkan bozulmalar
nedeniyle zarar görebildikleri saptanmaktadır (Şakı, 2019 a). Medrese yapıları bir külliye içinde veya tek başlarına inşa edilmiştir
(Kütükoğlu 2000, 6). Günümüzde bir külliyenin parçası olmayan tekil medrese yapıları,
plansız imar faaliyetleri sonucunda yeni
baskın yapılaşma arasında kalmakta, tarihi
kent silueti içindeki anıtsal görünürlükleri
olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca, yer aldıkları çevredeki sosyal, ekonomik ve kültürel
yapının değişimi, medreselerin taşıdığı
korunması gerekli belge değerinin göz
ardı edilmesini de beraberinde getirmekte,
işlevsiz durumda kalan veya yanlış işlevlerle kullanılan medrese yapıları, içe dönük
yaşamayan mekânlara dönüşerek yıpranma
süreçleri hızlanmaktadır. Medrese yapılarındaki koruma sorunları işlevsel, yapısal
ve çevresel olarak araştırıldığında; işlevsel
bozulmaların yapısal bozulmaya neden
olduğu, yanlış işlevlerin ise yapılarının
çevreleri ile ilişkilerini koparabildiği, bu üç
faktörün birbirini etkilediği görülmektedir
(Şakı, 2019 b). Geçmişten günümüze mesaj
taşıyan ve/veya sanat değeri içeren ancak
özgün işlevini sürdüremeyen yapıların
özgün malzeme, yapım tekniği ve mekânsal tasarım kurguları ile bir bütün halinde
değerlendirilerek kültürel miras niteliklerini sürdürmeleri konusu koruma kuramında
üzerinde önemle durulan bir konudur. 1994
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tarihli ICOMOS Nara Özgünlük Belgesi
kültür varlıklarının tasarım,
biçim, kullanım, işlev, doku, ruh gibi
özgün nitelikleriyle korunması halinde;
mirasın sanatsal, teknik, tarihi ve toplumsal boyutlarının tanımlanabileceğine vurgu
yapmaktadır. Anıtların çevre dokularıyla
birlikte ele alınarak korunması ise 1964
tarihli Venedik Tüzüğünden bu yana benimsenen evrensel bir koruma yaklaşımıdır
(Ahunbay 1996, 119). Bu doğrultuda; medrese
yapılarının mekânsal tasarım kurgularına
uygun, çağdaş toplum yaşamıyla bütünleşen yeni işlevlerle varlıklarını sürdürmeleri
ve koruma sürecinin yapıyı çevreleyen
dokuyla birlikte değerlendirilmesi önem
taşımaktadır.
Bu çalışma, günümüzde özgün işlevini
sürdüremeyerek yeni işlevlerle kullanılmakta olan medrese yapılarındaki koruma
sorunlarını ortaya koymak ve yeniden
işlevlendirme sürecinin mevcut mekânsal
özellikler ve çevre verileri doğrultusunda
değerlendirilmesinin önem ve gerekliliğini
vurgulamak amacıyla yapılmıştır. Medrese yapılarının tarihsel süreçteki mimari
ve kurumsal yapılarına ilişkin bilgilerin
kısaca aktarıldığı çalışmada; işlev değişimine bağlı ortaya çıkan sorunlara farklı
örneklerle işaret edilirken, kentin önemli
bir noktasında bulunmasına karşın, işlevsiz
ve harap durumda olan “Kepenekçi Sinan
Medresesi” detaylı olarak ele alınmıştır.
Yapı, İstanbul, Fatih İlçesinde, 1985 yılında UNESCO dünya kültür mirası listesine
alınmış olan Süleymaniye Camii ve çevresi
koruma alanı sınırları içerisindedir. Ayrıca
Medresenin bulunduğu Demirtaş Mahallesi
2006/10501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yenileme alanı ilan edilen sınırlar içinde
yer almaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinden ulaşılabilen 2008 yılına ait
rölöve-restitüsyon çalışması mevcut olan
yapı, harap durumu nedeniyle korumada
öncelikli olarak ele alınması gerekli bir
kültür varlığı olarak önem taşımaktadır.
Çalışma kapsamında yapının tarihsel gelişimi, ulaşılabilen ilgili kaynaklara dayalı
bilgilerle aktarılmış ve çalışmanın amacı
gereği, yapının özgün nitelikleri ile korunarak sürdürülmesine yönelik yeni işlev
önerisi geliştirilmiştir. Bu doğrultuda, yapı
(madde-13)

Medrese Yapılarının Koruma Süreci

Şekil: 1
Horasan-Hargird Nizamiye Medresesi, plan
şeması-eyvan ilişkisi (Kuran 1969, 6).

ve çevresiyle ilgili mevcut durum analizi
yapılmıştır. Yapısal ve çevresel verilerin
olumlu/olumsuz yönlerinin değerlendirildiği analiz çalışması sonuçlarına ve mevcut
restitüsyon etüdüne bağlı olarak geliştirilen işlev önerisinde; yapı- işlev- çevre
uyumunun koruma sürecindeki etkileşimi
vurgulanmaya çalışılmıştır.
2.

Tarihsel Süreçte Medreseler: Mimari
ve Kurumsal Yapı
Mimari yapı: Bir eğitim kurumu olan
medreseler, kurumsal yapıları gereği öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını da karşılamak üzere planlanmıştır. Buna bağlı bir
plan düzenine sahip olan yapılar; genelde
bir avlu çevresinde, toplu eğitimin verildiği dershane mekânı, öğrenci hücreleri,
eyvan, yarı açık mekânı oluşturan revaklar,
taç kapı, türbe, çeşme gibi birimlerden
oluşmaktadır (Yüce, 1980 a, 30). Avlu ögesi,
medrese yapılarının temel birimi olup,
üzerinin açık veya kapalı oluşuna göre;
açık veya kapalı avlulu plan şemalarını
oluşturmaktadır. Kuran (1969 a, 9) avluyu
medrese birimlerinin üzerinde kurgulandığı ve bu birimlere ulaşımın sağlandığı,
çevresindeki revakların mimari zenginlik
kattığı, üstü açık veya kapalı olabilen ortak
alan olarak tanımlamaktadır. Öğrencilerin
çalışmaları ve yatmaları için düzenlenmiş
birimler olan öğrenci hücrelerinin girişleri
sadece medrese avlusundan sağlanmaktadır. Medrese mimarisini şekillendiren bir
diğer önemli birim olan eyvan; Yüce (1980
b, 194) tarafından, üç yanı kapalı bir yanı
açık, avluya bakan, çalışma ve istirahat
yeri olarak kullanılan, üzeri kubbe veya
tonoz ile örtülü, sayısı ve boyutu medrese
birimlerine göre farklılık gösteren mekân
olarak tanımlanmaktadır Kuran (1969 b, 6)
medrese yapılarını; iki eyvanlı, üç eyvanlı
ve dört eyvanlı olmak üzere eyvan sayısına göre gruplandırılmaktadır. Kuran’a
göre, tek eyvanlı medreselerde, eyvan giriş
açıklığının karşısında dikey eksende, iki
eyvanlı medreselerde ise karşılıklı olarak
dikey veya yatay eksen uçlarında bulunmaktadır. Anadolu Selçuklu dönemine
ait kazı çalışmalarında bir yıkıntı olarak
Hargird’de bulunan Şekil 1’de gösterilen
Horasan-Hargird Nizamiye Medresesi;

kare planlı bir avlunun etrafında dizilmiş
dört eyvanlı plan şeması ile medrese plan
sisteminin gelişimini çözümleme açısından
önemli bir örnektir (Kuran, 1969 c, 6).
Alan ve hacim olarak medresenin diğer
birimlerinden ayrılan dershane birimi,
Ahunbay’ın (1993 a, 321-325) DBİA için yazmış olduğu medrese maddesinde, medrese
tipolojisini oluşturan temel birim olarak
ifade edilerek, dershanenin yapı içinde
bulunduğu konuma göre plan tipolojisi belirlenmiştir. İstanbul’da bulunan medreselerin dershane ile ilişkisine göre; yan yana
tek dizi, karşılıklı iki dizi, L-plan, U-plan,
dikdörtgen plan, sekizgen plan şeklinde altı
plan tipi ortaya çıkmaktadır (Şekil 2).
Kurumsal yapı: Medrese ismini Arapçada
ders okutulan yer anlamında olan “derese”
kökünden alan, orta ve yüksek eğitimin
yapıldığı, yöneticilerine müderris, ders
okutan öğreticilere muid, alınan diplomaya
da icazet denildiği eğitim kurumudur (Bilge
1984, 2). Medreselerin çıkış tarihi kesin
olarak bilinmemekle birlikte, IX. Yüzyılda isim olarak, Nişabur Medresesinden
bahsedilmekte, Devlet tarafından resmi
olarak kurulması X. Yüzyılda Karahanlı
Dönemine tarihlenmekte, kurumsallaşmasının ise Selçuklu Döneminde gerçekleştiği
belirtilmektedir (Baltacı 1976, 7-8). Selçuklu veziri Nizam’ül-Mülk bu kurumları
Nizamiye Medreseleri olarak tek çatı
altında topladığından dolayı medreselerin
kurumsallaşmasını sağlayan kişi olarak
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Şekil: 2
Medrese plan tipolojisi şeması (Ahunbay
1993, 325).

görülmektedir (Kuran 1969, 6). Selçuklu
Medreseleri kendinden sonraki dönemlerde
yapılan medreselere dayanak oluşturmuştur. Osmanlı’daki ilk örneği 1331 tarihinde
faaliyete geçen Orhan Gazi tarafından İznik’te kurulmuş olan Orhaniye Medresesidir. Edirne’nin devlet merkezi olmasından
sonra ise; II. Murat Dönemi’nde yapılan
Dar-ül Hadis Medresesi, Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar Osmanlı medreselerinin en üstünde yer almıştır. İstanbul’un
fethinden sonra, 1470 yılında yapımı sona
eren Fatih Külliyesi’nde bulunan sekiz
medreseli Sahn-ı Semân ve bu medreselere
talebe yetiştirmek için Tetimme Medreseleri yapılmıştır (Uzunçarşılı 2014 a, 9-12). Fatih
döneminde, ilim merkezi haline gelen
İstanbul’da padişahlar başta olmak üzere
sultanlar, vezirler, ilim adamları ve bazı
saray mensupları tarafından pek çok medrese yaptırılmıştır (Kütükoğlu, 2000 a, 12). Bu
dönemde medreseler için yeni bir teşkilat
düzeni belirlenmiş, medreseler okutulan
derslere ve müderrislerin aldıkları günlük
ücrete göre Hâşiye-i Tecrid Medreseleri
(yirmili medreseler), Miftah Medreseleri (otuzlu
medreseler), Kırklı Medreseler, Hâriç Ellili
Medreseler, Dâhil Ellili Medreseler ve
Sahn-ı Seman olarak sınıflara ayrılmıştır.
Örneğin Sahn-ı Seman Medreseleri, müderrisin günlüğü 50 akçe ve üzerinde olan
en üst seviyedeki medreselerdir (Uzunçarşılı
2014 b, 17-18). Fatih döneminde medreselerde okutulan müspet ilimlerin yanı sıra
felsefi ve ilmi düşünce ön plana çıkmıştır.
Tıp, matematik, astronomi, İslam felsefesi
dallarında yeni eserler yazılmıştır (Halaçoğ-
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lu 1998, 139). Bu ihtiyaçtan dolayı, Kanuni
Sultan Süleyman Döneminde İstanbul’un
Dökmeciler semtinde yaptırılan Süleymaniye Medreselerinde, tıp ve matematik
eğitimi veren medreselerin yanında ayrıca
bir Dârü’l-Hadis Medresesi açılmıştır.
Süleymaniye Medreselerinin açılmasından
sonra Osmanlı Medreselerinde eğitim;
Sahn-ı Seman ve Süleymaniye olmak üzere
ikiye ayrılmıştır. Hariç ve Dahil Medreselerini bitirdikten sonra Sahn-ı Seman ve
Süleymaniye Medreselerini tamamlayanlar
başka medreselerde müderris olabileceklerine dair icazet alarak, sonrasında müderris
veya kadı olarak atanmak için nevbet denilen sıra bekleme döneminden geçmişlerdir
(Uzunçarşılı 2014 c, 55). Osmanlıda farklı
dönemlerde kurulan medreseler içinde; bir
külliye içinde yer alan Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan Fatih Medreseleri
ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde
açılan Süleymaniye Medreseleri önceki
medrese sisteminden daha ileri bir eğitim
düzeyi getirmiştir. Bir külliye içinde eğitim
kadrosu, müfredat ve teşkilatlanma açısından birbirini tamamlayan eğitim anlayışı,
medrese yapısında olumlu değişiklikler
yaratmıştır (Zorlu 2008, 612-16). Osmanlı
Döneminde etkinlik alanları genişleyen ve
Tanzimat Dönemine kadar sayıları artan
medreseler için mütevellileri tarafından
idare edilen vakıflar kurulmuştur. Vakıflar
bina yapmak, müderris ve talebelere maaş
vermek, ihtiyaç içinde bulunanlara yardım
etmek gibi görevler üstlenmişler ve öğrencilerin parasız eğitim almasına olanak
sağlamışlardır (Kütükoğlu 2000 b, 26).
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Tarihsel süreçte Osmanlı Medreselerinin
kurumsal yapısının gerilemesi konusu farklı
kaynaklardan araştırıldığında, bu kurumların XVI. Yüzyıl sonlarından itibaren
gerilemeye başladığı bilgisine ulaşılmaktadır. Uzunçarşılı’nın (2014 d, 71-79) belirttiğine
göre, XVI. asır sonlarına doğru müderris
kalitesi, tedrisat ve talebe hususunda
medreseler bozulmaya başlamıştır. Akli
ilimlerin terkedilerek bunların yerini nakli
ilimlerin alması, rüşvet, müderris tayinlerinde iltimas, tedris görevlerinde ihmal gibi
medreseler kanununa aykırı usulsüzlükler
nedeniyle bozulmalar artarak devam etmiştir. Baltacı (1976, 64) ise, Osmanlı medreselerinin gerileme nedenlerini nüfus artışı,
devletin diğer kurumlarındaki bozukluklar,
ilmiye kanun talimat ve geleneğinin çiğnenmesi olarak açıklamaktadır. XV- XVI.
yüzyıllarda Anadolu halkının tepkisinin
genel adı olarak kabul edilen Celali İsyanları, Osmanlı toprak düzenini büyük ölçüde
değiştirmiştir. Ağır vergiler yüzünden ya
da Büyük Kaçgun sırasında yerlerinden
olan çiftçilere ait topraklar, mültezimlerin
ya da yerel yöneticilerin eline geçmiştir.
Buna bağlı ortaya çıkan nüfus hareketleri
sonucunda kentlere büyük göçler olmuştur
(Tunus 2019, 412-14). Göçlerle birlikte yaşanan
nüfus artışına bağlı olarak medreselerde
eğitim gören öğrenci sayısının artması da
bu kurumların bozulma nedenleri arasında
gösterilmektedir. XIX. Yüzyıla gelindiğinde, Osmanlıda birçok farklı alanda olduğu
gibi eğitim sisteminde de ıslahatlar yapılmış, askeri yenilgiler nedeniyle kurulan
askeri okulların yanı sıra, sivil eğitim
kurumları olan medreselerde de ıslah çalı-

şılmaları başlatılmıştır. Tanzimat Fermanından sonra ise, yeni çağdaş anlayışta eğitim
veren okullar kurulmuştur. Medreselerden
yetişenler Osmanlı geleneğinin temsilcisi
olurken, yeni okullardan yetişenler daha
çağdaş fikirleri temsil etmişlerdir (Yanardağ
2016, 518-520). Eğitim sistemindeki batılılaşma hareketleri ile yeni bir yapılaşma ve
kurumsallaşmaya gidilmiş, yeni kurumlarda
güncel bilimin işlenmesi ve toplumun buna
göre yönlendirilmesi, medreselerin geri
kalmasına neden olmuş, bazı medrese yapıları işlevsiz kalmış, bazı yapılar ise farklı
işlevlerle kullanılmıştır (Ergün 1982, 60).
3.

Günümüzde Medrese Yapılarında
Koruma Sorunları

Günümüzde işlevsiz durumda bulunan
medrese yapıları, bakımsızlık vb. nedenlerle tahrip olurken, farklı işlevlerle
kullanılan yapılarda ise, yapının özgün
niteliklerini zedeleyebilecek şekilde
yapılmış müdahaleler ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenle yapıların plan şemaları, cephe
özellikleri ve/veya taşıyıcı sistemleri zarar
görebilmektedir. Bu konuya örnek oluşturan; işleve bağlı ortaya çıkan müdahale sorunlarını işaret eden üç yapı örneği görsel
verilerle aşağıda açıklanmaktadır.
İstanbul Fatih İlçesinde bulunan, günümüzde ticaret işlevi ile kullanılan Çorlulu Ali
Paşa Medresesi, özgün plan şemasında tek
katlı iken, bazı hücrelerinde ek konstrüksiyonla oluşturulan asma kat nedeniyle plan
şemasının ve taşıyıcı sisteminin zarar gördüğü ayrıca cephe özgünlüğünün muhdes
eklerle bozulduğu bir örnektir (Şakı, 2019),
(Şekil 3).

Şekil: 2
Çorlulu Ali Paşa Medresesi planı /Medrese
avlusu (Kurşun ve Temir, 2008).
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İstanbul İli, Fatih İlçesinde bulunan, günümüzde ticaret işlevi ile kullanılan Gazi
Kara Ahmed Paşa Medresesinin özgün
plan şeması, öğrenci hücrelerinin önündeki
yarı açık sirkülasyon alanını oluşturan ve
hücrelerin avlu ile bütünleşmesini sağlayan
revakların kapalı mekân haline getirilmesi
ve ayrıca avluya eklemlenen muhdes ek ile
bozulmuştur (Şakı, 2019), (Şekil 4).
İstanbul, Üsküdar ilçesinde bulunan, günümüzde sağlık merkezi işlevi ile kullanılan
Üsküdar Mihrimah Sultan Medresesinin
özgün plan şeması, medresenin diğer
birimlerine ulaşımın sağlandığı açık ortak
alan olan avlunun üst örtü ile kapatılması,
iç mekânda öğrenci hücrelerin birleştirilmesi ve sağlık işlevinin gerektirdiği ek
donatıların yapıya eklenmesi sonucunda
bozulmuştur (Şakı, 2019), (Şekil 5).
Örneklerde görüldüğü gibi, özellikle açıkyarı açık alanların kapatılması, iç mekânlara yapılan müdahaleler yapıların özgün
niteliklerini zedelerken, taşıyıcı sistemlerine ek yükler getirmektedir. Günümüzde
medreselerin plan şemasına, cephesine, ta-

şıyıcı sistemine yapılan müdahaleler gözle
görülür nitelikte koruma sorunları ortaya
çıkarmaktadır. Bununla birlikte medrese
yapılarının bütünlüğünü sağlayan unsurlar, plan ve cephe ögelerinin yanı sıra,
yapının bulunduğu çevreyle oluşturduğu
fiziksel ve işlevsel ilişkilerdir. Bu ilişkinin
sağlanamadığı koşullarda; işlevsiz veya
özgün yapıya uyumsuz işlevlerle kullanılan ve/veya niteliksiz yapılar arasında
kalarak çevre ile ilişkisini yitirmiş ve
çevresiyle görsel ilişki kuramayan medrese yapıları dışa kapalı hale gelmekte,
bu durum yapıların kullanım bütünlüğünü
zedelemektedir. Kültür varlıklarının sahip
oldukları değerlerin günümüz yaşam
ve gereksinimleriyle birleştirilmesi, bu
konunun çevre ölçeğinde ele alınması
ve çevresiyle birlikte yaşayan bir kültür
ortamı yaratılmasının önem ve gerekliliği,
uluslararası tüzük, bildirge ve sözleşmelerin ilgili maddelerinde vurgulanmaktadır. 2008 tarihli “ICOMOS Kültürel
Miras Alanların Algılanması ve Sunumu
Tüzüğü” 4. maddesinde; miras alanlarının
Şekil: 4
Gazi Kara Ahmed Paşa Medresesi planı /
Medrese avlusu (Kurşun ve Temir, 2008).

Şekil: 5
Üsküdar Mihrimah Sultan Medresesi planı /
Medrese avlusu (Kurşun ve Temir, 2008).
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özgün doku ve kültürel değerlerinin korunması ve bu alanların çevresiyle bağını
koparacak uygulamalardan kaçınılması
gerektiği belirtilmektedir. Bu doğrultuda
çalışmada ele alınan “Kepenekçi Sinan
Medresesi” yapı ve çevre ölçeğinde
analizlerle değerlendirilerek işlev önerisi
geliştirilmiştir.

4.

Kepenekçi Sinan Medresesi

Kepenekçi Sinan Medresesi, günümüzde
Fatih İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 94 pafta,
493 ada, 4 parselde, Kepenekçi Medresesi
ve Kepenekçi Sabunhanesi Sokaklarının
kesiştiği köşede yer almaktadır (Şekil 6, 7).
Yapı, 1985 yılında UNESCO tarafından
dünya kültür mirası listesine alınmış olan,

Şekil: 6
Kepenekçi Sinan Medresesi (Kurşun ve Temir,
2008).

Şekil: 7
Kepenekçi Sinan Medresesi vaziyet planı
(Şakı, 2021).
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Şekil: 8
Kepenekçi Sinan Medresesi’nin kentsel
dokudaki konumu.

Süleymaniye Camii ve çevresi koruma
alanı sınırları içinde kalmaktadır.
Tarihi Yarımadanın kuzeyinde İstanbul’un
üçüncü tepesinin Haliç’e bakan tarafında
bulunan bu alanda 127’si kayıp, 793’ü
mevcut toplam 920 tescilli eser bulunmaktadır. Tarihsel süreçte zanaat atölyeleri
ve dükkânlarının yer aldığı bölge, XIX.
Yüzyıl başlarına kadar önemli bir değere
sahip olmuştur. Osmanlının son döneminde
önemini kaybetmeye başlamış, savaşlar
sonrası ve Cumhuriyet dönemindeki siyasi
gelişmelerle yaşanan göç dalgasından
olumsuz etkilenen bölgede genel görünüm
ve demografik yapı tamamen değişmiştir
(Onur ve Numan, 2020, 7). Bölgede yer alan
İstanbul Üniversitesi, eğitim ve bilim işlevi
ile alanın kültürel değerine olumlu katkı
sağlamaktadır (Şekil 8).
Bölgedeki bozulmaların artarak devam etmesi sebebiyle, 2006 yılında Süleymaniye
çevresinde 131.000 m²’lik “Demirtaş, Hacı
Kadın, Hoca Gıyaseddin, Kalenderhane,
Molla Hüsrev, Sarıdemir, Süleymaniye ve
Yavuz Sinan” mahallelerinden oluşan alan
yenileme alanı”olarak ilan edilmiştir. Demirtaş mahallesinde yer alan Kepenekçi Sinan Medresesi, 2006/10501 sayılı Bakanlar
Kurulu kararı ile yenileme alanı ilan edilen
sınırlar içindedir (Resmî Gazete, 2006) (Şekil 9).
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Yapı günümüzde işlevsiz, bakımsızlık ve
yapılan müdahalelerle özgünlüğünü büyük

Şekil: 9
Yenileme alanı sınırları -Demirtaş Mahallesi
(Onur ve Numan, 2020).
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Şekil: 10
Kepenekçi Sinan Medresesi (Şakı, 2019).
Şekil: 11
Kepenekçi Sinan Medresesi (Şakı, 2019).

Şekil: 12
(a) Rölöve-plan- arşiv (b) Restitüsyonplan. (VGM, 2008-yazar tarafından
düzenlenmiştir).

ölçüde yitirmiş, kontrolsüz ve mevcut
tarihi dokuyu dikkate almayan imar
uygulamaları sonucunda niteliksiz yapılar
arasında kalarak çevre ile ilişkisini yitirmiş
bir kültür varlığı durumundadır (Şekil 10, 11).
Yapıya ait, Yenileme Alanları Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü- 28.11.2008/1426
tarih ve onay numaralı, rölöve-restitüsyon etüdüne Vakıflar Genel Müdürlüğü/34T0880-200854YOP-18089TC no’lu
arşiv dosyasından ulaşılmıştır. Ancak

yapıya verilecek yeni işlevin belirlendiği
renovasyon çalışması bulunmamaktadır
(Şekil 12-15).
Yapının mevcut durumunu değerlendiren
bir araştırmada; onarım öncesinde verilecek yeni işlevin belirlenmemiş olmasının, yapının korunmasında uzun vadede
alt yapı, kullanım yükü vb. işleve bağlı
öngörülemeyen olumsuz durumların ortaya
çıkmasına neden olabileceği belirtilmektedir (Öztürk ve Esmer 2019, 569-70). Onarım
öncesinde verilecek yeni işlevin belirlen-
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mesi ve korumanın yapının çevresiyle
birlikte ele alındığı detaylı bir renovasyon
çalışması kapsamında ele alınması uygulamanın sağlıklı sürdürülebilirliği için önem
taşımaktadır. Bu doğrultuda çalışmada
Kepenekçi Sinan Medresesinin öncelikle
tarihsel süreci araştırılmış, ardından yeni
işlev önerisi geliştirilmesine yönelik analiz
çalışması yapılmıştır.
Tarihsel süreç: Kepenekçi Sinan Medresesinin yer aldığı tarihi haritalar araştırıldığında; 1/2000 ölçekli XIX. Yüzyıl Ayverdi
Haritasında yapının konumu görülebilmektedir (Şekil 16).
1914 tarihli Alman Mavileri ve 1941
tarihli Pervititch Haritaları 1/500 ölçekli
haritalar olup, yapının parsel içindeki
oturumu, açık avluyu çevreleyen L plan
tipi ve çevre parseller ile ilişkileri okunabilmektedir. Ayrıca XIX. Yüzyıl Ayverdi
haritası ile karşılaştırma yapıldığında,
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medresenin yakın çevresindeki XX. Yüzyıl parselasyon değişimleri izlenebilmektedir (Şekil 17, 18).
Kepenekçi Sinan Medresesi, farklı kaynaklarda Sinan Emir veya Emin Sinan
Efendi medresesi olarak geçmektedir.
Medresenin yapılış tarihi bilinmemekle beraber, 1546’da çıkarılan İstanbul
Vakıfları Tahrir Defterinde kayıtlı olan
medreseyi yaptıran kişinin “Kepenekçi Sinan” olduğu bilgisi yer almaktadır. XVII.
Yüzyılın ortalarına ait bir Rumeli Kadıaskerliği Rûznamesinde ise yapı “Medrese-i
Kepenekçi Hoca Sinan” adıyla geçmektedir (Ahunbay 1988 a, 246). Diğer bir kaynakta;
medrese banisinin Kanuni Süleyman devri
ulemasından “Kepenekçi Hoca Sinan”
olduğu bilgisi bulunmaktadır (Kütükoğlu
1977, 346). Kepenekçi Sinan Medresesi;
Zeynep Ahunbay’ın Mimar Sinan’ın
Eğitim Yapıları konulu araştırmasındaki
kronolojik tabloda “Mimar Sinan med-

Şekil: 13
(a, b) Rölöve-kesit. (VGM, 2008-yazar
tarafından düzenlenmiştir).
Şekil: 14
(a, b) Restitüsyon-kesit. (VGM, 2008-yazar
tarafından düzenlenmiştir).
Şekil: 15
(a, b) Restitüsyon-cephe. (VGM, 2008-yazar
tarafından düzenlenmiştir).
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Şekil: 16
XIX. Asırda İstanbul Haritası. Pafta B4,
Ö:1/2000 (Ayverdi, 1958).

reseleri- 1545/46 Kepenekçi Hoca Sinan
Medresesi” olarak listelenmiştir (Ahunbay
1988 b, 290). Yapı, üzerinde yazıt bulunmamakla birlikte Mimar Sinan’ın eseri
olarak anılmaktadır. Ahunbay çalışmasında, Mimar Sinan tarafından yapılmış olan
medreselerin saptanabilmesine yardımcı
olabilecek başlıca kaynak olarak; “Tezkiret-ül Bünyan (TB); Tezkiret-ül Ebniye
(TE) ve Tuhfet-ül Mimarin (TM)” belgelerinde yer alan listeleri göstermektedir.
1988 tarihli bu çalışmada Mimar Sinan’ın
İstanbul’da yapmış olduğu 56 medrese
yapısından, çoğunluğu Fatih Süleymaniye

bölgesinde olmak üzere 40 medresenin
yerinin saptanabildiği, bunlardan ancak
beşinde yazıt bulunduğu bilgisi bulunmaktadır. Ayrıca araştırmada, İstanbul’daki kitabesi bulunmayan medrese yapıları için Evliya Çelebi’nin gezi notları,
Hadikat-ül Cevâmi ve XVII-XX. yüzyıllar
arasında medreselerle ilgili olarak yapılan
saptama çalışmalarının önemli kaynaklar oluşturduğu belirtilmektedir (Ahunbay
1988 c, 239-240). Kütükoğlu (2000 b, 128-130),
Evkaf Nezâretinde tutulan değişik defter
ve dosyalarla Başbakanlık Osmanlı Arşivi
İrade tasnifindeki belgelere dayalı bilgilerle genişletilmiş olan son çalışmasında
Kepenekçi Sinan Medresesine dair bilgiler
aktarmıştır. Bu bilgilere göre: Medresede
1792 tarihinde 19 talebe, 1869 da ise 28
kayıtlı talebe bulunmaktadır. Takvim-i
Vaka-i’ ye göre: Yapı 17 Şubat 1864 tarihinde küçük bir yangın geçirmiştir. 1894
depreminde hasar görmüş, 1906 yazında
yapıda tamir ihtiyacı doğmuştur. 1914
tarihli teftiş heyeti raporuna göre medrese
yapısında; dokuz tanesi altlarında bodrum
olduğundan zemin seviyesinden biraz
yüksekte bulunan, yeterli hava ve güneş
alabilen tek kişilik 10 oda ile bir dershane,
çamaşırhane, gusülhane ve abdesthaneler bulunduğu belirtilmektedir. Raporda medresede ders yapılmadığı, harap
durumda olduğu ve darülhilafe kadrosu
dışında bırakıldığı bilgisi bulunmaktadır.
1918 de ise son derece harap bir durumda olmasına rağmen, yangın felaketine
uğrayanların iskân edildikleri bilgisine
ulaşılmaktadır. Buna göre yapının bir dönem evini yangında kaybeden mağdurlar

Şekil: 17
Alman Mavileri Haritası (Osmanlıca kopya)
1914, Pafta: Ş 8/4. Ö:1/500 (İ.B.B. Atatürk
Kitaplığı).
Şekil: 18
Pervititch haritası, 1941, Pafta: 69 Ö: 1/500
(İBB, Atatürk Kitaplığı).
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için konut işlevini gördüğü anlaşılmaktadır. Kepenekçi Sinan medresesine ait Z.
Ahunbay’ın 1988 tarihli araştırmasında,
medrese yapısından sadece dershane ve
dershaneye bitişik duvarlardan bölümlerin
kaldığı, medrese avlusuna yapılan ekler
nedeniyle ayrıntılı inceleme yapılamadığı
belirtmiştir. Çalışmanın yapıldığı tarihteki
durum ve belgelere göre medrese yapısıyla ilgili detaylar vermiştir. Bu bilgilere
göre: Kare planlı, 3.85x3.90 boyutlarında
ve L oluşturacak şekilde dizilmiş öğrenci
hücrelerinin bir ucunda yer alan dershane,
medresenin bulunduğu adanın köşesine,
sokakların kesiştiği kavşağa yerleştirilmiş
ve kolay dönüşe olanak verecek biçimde
köşesi pahlanmıştır. Duvarları bir sıra taş
-üç sıra tuğla almaşık örgülü olup, geçiş
öğesi küresel üçgen olan küçük bir kubbe
ile örtülüdür. Duvarlar sürekli bir kornişle
bitirilmeyip, cephenin orta kısmı tambur
üstü düzeyine kadar yükseltilmiş, böylece
beden duvarları ile üst örtü arasındaki
sınır, alçalıp yükselen hareketiyle kütlenin
durağan etkisini hafifletmiştir. Ahunbay
(1993 b, 325) ansiklopedi maddesinde ise
yapıyla ilgili olarak; Kepenekçi Medresesi
sokağına bakan bir avludan kuzey yönünde ulaşım sağlandığı, öğrenci hücrelerinin,
güneybatıya doğru dizilerek L plan tipi
oluşturduğu ve parsel sınırına ulaşmadan
güneydoğu yönünde kırıldığı, bulunduğu
arsaya göre şekillenmiş, içe dönük açık
avlulu plan tipine sahip olduğu, hücre ve
revakların kubbe ile örtülü olduğu belirtilmektedir. Parsel sınırları içinde Sinan
Efendi’nin eşi ve oğluna ait hazirenin yer
aldığı bilgisi verilmektedir.
Mevcut Durum analizi: Kepenekçi Sinan
Medresesinin yeni işlev önerisi geliştirmeye yönelik analiz çalışmasında; bulunduğu
bölge için nasıl bir potansiyel taşıdığı,
bölge yaşamına nasıl katkı sağlayabileceği ve mekânsal olarak sağlayabileceği
imkanların neler olduğu sorularının karşılıkları aranmıştır. Bu bağlamda yapının
“çevresel” ve “mimari” özellikleri ayrı
ayrı ele alınarak, var olan olumlu/olumsuz
özellikler belirtilmiştir. Olumlu özelliklerin
sağlayabileceği fırsatların dikkate alınması, olumsuz özelliklerin ise iyileştirilmesi
yönünde öneriler getirilmiştir.
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Çevresel değerlendirme: Yapının tarihi
bağlamı güçlü bir konumda, 1985 yılında
UNESCO tarafından dünya kültür mirası
listesine alınmış olan, Süleymaniye Camii
ve çevresi koruma alanı içinde bulunması
çevresindeki çarpık kentleşmeye bağlı
bozulmaların iyileştirilmesi için bir fırsat
yaratabilecektir. ICOMOS, 1987 tarihli
Washington Tüzüğünde; tarihi kentlerin
ve alanların korunması ile ilgili ilkeler ve
yöntemler tanımlanmaktadır. Tüzüğün1/b
maddesinde tarihi binalarla yeşil ve açık
alanlar arasındaki ilişkilerin korunması ve
önemi vurgulanmakta, 13. maddesinde ise
tarihi kentsel alanların ulaşım alt yapısının tarihi dokuyu zedelemeyecek şekilde
yapılması ve yaya dolaşımının desteklenmesi önerilmektedir. Bu bağlamda, yapıyı
çevreleyen parsellerin kamulaştırılarak
mevcut niteliksiz yapıların kaldırılması,
yapının bir yandan çevre algısını güçlendirirken, oluşacak açık alanların yeni
işlevi desteklemesi öngörülebilir. Yapının yer aldığı insan ve at arabasına göre
düzenlenmiş organik sokak dokusunda
günümüzde ciddi bir trafik ve otopark
sorunu yaşanmaktadır. Buna yönelik
alınacak plan kararlarında, trafik akışının
engellenmesi ve yönlendirici yaya sirkülasyonunun sağlanması bu soruna çözüm
getirirken motorlu araçların titreşimine
bağlı yapıda oluşabilecek hasarlar da
önlemiş olacaktır.
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Tarihi kentlerin ve kentsel alanların korunması ve yönetimiyle ilgili önerilerin yer
aldığı ICOMOS, 2011 Valetta İlkelerinde;
yapılacak tüm müdahalelerin, somut ve
somut olmayan kültür değerlerine saygı
göstermesi, orada yaşayanların yaşam kalitelerini ve çevrenin niteliğini iyileştirmeyi
hedeflemesi önerilmektedir. Medrese yapısının Süleymaniye gibi tarihi bağlamı güçlü bir alanda yer alması nedeniyle bölgede
turizm potansiyeli mevcuttur. Bunun yanı
sıra bölgedeki eğitim kurumlarının varlığı
dikkate alınıp genç nüfusun bu alana kayması sağlanabilir. Yapının kent merkezinde
ve toplu taşımanın aktarma noktasında
bulunması ise ulaşım kolaylığı getirmektedir. Bu özellikler yapıya verilecek işlevin
kullanıcı ve ziyaretçi profili konusunda
veri oluşturmaktadır. Bununla birlikte bölgenin geçmişte barındırdığı zanaat atölyelerinin varlığı, alana korunması gereken bir
bellek değeri kazandırmaktadır. Bu özellik
yeni verilecek işlev konusunda önemli bir
veridir. Ayrıca yapının günümüzde ticaret
aksında yer almasının yeni işlevin ekonomik sürdürülebilirliğine katkı sağlayabileceği düşünülebilir. Sonuç olarak; medrese
yapısını çevreleyen parsellerin kamulaştı-

rılması, niteliksiz yapılaşmanın kaldırılarak
yeşil alana dönüştürülmesi, trafik akışının
engellenmesi ve Süleymaniye Külliyesi ile
Kepenekçi Sinan Medresesi arasında tarihi
dokunun sürekliliğini sağlayan yönlendirici
bir yaya aksı oluşturulması önerilmektedir.
Medrese yapısının bölgenin kullanıcı ve
ziyaretçi potansiyeli ile bağlantılı olması,
yeni işlevin bölge yaşamına katkı vermesi
ve yapının içinde yer aldığı tarihi dokuyla
bütünleşebilmesi korumanın sürekli olmasını sağlayabilecektir (Şekil 19).
Mimari değerlendirme: Medrese yapısı
önemli belge değerlerine sahiptir. Yapı öncelikle Mimar Sinan’ın eseri olarak estetik
ve anı değeri taşımaktadır. Erken Osmanlı
dönemi yapım sistemine dair aktardığı
bilgilerle teknik bir belgedir. Osmanlı
Döneminin sosyal yaşamındaki statüsü ile
o çağı aydınlatmakta, özgün işlevinin eğitim olması nedeniyle o dönemdeki eğitim
etkinliğini belgelemektedir. Yapının sahip
olduğu güçlü tarihi bağlam; miras koruma
ve korunan değerlerin topluma aktarılması
konusunda bir fırsat yaratacaktır. Özgün
yapının önemli bir bölümünün günümüze
ulaşmamış olması önemli bir kayıptır. Dershane biriminin ayakta kalmış olması ise

Şekil: 19
Öneri vaziyet planı (Şakı, 2021).
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yapının mimarisi hakkında verdiği bilgilerle önemli bir veri oluşturmakla birlikte, yapıyla ilgili mevcut belgelerin sınırlı olması
hatalı onarımların yapılması konusunda
bir tehdit yaratabilir. Restitüsyon etüdü
mevcut olan yapının, verilecek yeni işleve
yönelik bir restorasyon çalışması bulunmamaktadır. Bu konu ivedilikle ele alınmadığı
takdirde yapının ayakta kalan kısmının da
kaybedilmesi söz konusudur. Yapının sahip
olduğu avlulu plan tipi, birimleri toplayıcı ve bütünleştirici etkisinin yanı sıra bir
etkinlik alanı oluşturmaktadır. Medrese
yapılarındaki eğitim işlevinin getirmiş
olduğu bu özellik, benzer nitelikteki yeni
işlevler için de bir fırsat yaratmaktadır. Ayrıca medrese planını oluşturan birimlerin
mekânsal ilişkilerinin güçlü olması verilecek yeni işlev için bir artı oluşturmaktadır.
Sonuç olarak; harap durumdaki medrese
yapısının taşıdığı tarihi belge değerinin
korunmasını dikkate alan bir işlev önerisi
geliştirilmesi ve bu doğrultuda hazırlanacak restorasyon projesinin hayata geçirilmesi gereklidir. Medrese yapısını yeniden
yaşatmak amacıyla, gerekecek restorasyon
tekniklerinin belirlenmesi sürecinde; niteliksiz eklerin kaldırılması (liberasyon), eksik
kısımların tamamlanması (reintegrasyon),
taşıyıcı sistem ve malzeme hasarlarının
giderilmesi (konsolidasyon) vb. uygulamalar öngörülebilir. Bu uygulamaların ilgili
disiplinlerin uzmanlarınca yapılacak
analizler ve detaylı araştırmalarla yürütülerek en uygun olasılıkların belirlenmesi söz
konusudur. Bu onarım uygulaması öncesinde yapıya verilecek yeni işlevin yapının
mevcut çevre dokusunun iyileştirilmesini
de içeren kapsamlı bir renovasyon çalışması ile belirlenmiş olması, korumanın uzun
vadeli sürdürülebilirliğini sağlayabilecektir. Bu aşamada teknik ve estetik değerlerin
korunması, yapının Osmanlı Dönemindeki
eğitim etkinliğini belgeliyor olmasının dikkate alınması, yeni işlev içeriğinin yapının
mekânsal özellik ve kapasitesiyle uyumlu
olması önem taşımaktadır.
Yeni işlev önerisi: Washington Tüzüğü,
Madde 8’de tarihi yapıya verilecek yeni
işlevin içinde bulunduğu kentsel alanın
nitelikleriyle uyumlu olması gerektiği ve
bu bağlamda yeni işlev seçimi öncesinde;
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kullanıcı sayısının, kullanım süresinin,
mevcut işlevlerle uyumunun ve geleneksel
yerel faaliyetlere etkisinin değerlendirilmesinin gerekliliği belirtilmektedir. Ayrıca
yeni işlevin tarihi ve kültürel çeşitliliği
koruyan, sürdürülebilir gelişme ihtiyacını
karşılayabilen nitelikler taşımasının önemi
vurgulanmaktadır. Bu doğrultuda; Kepenekçi Sinan medresesi ve çevresiyle ilgili
yapılan analiz çalışması işlevlendirme
sürecini yönlendirmektedir. Çevresel özelliklerden hareketle; alanın sahip olduğu
tarihi ve kültürel değeri, geçmişte zanaat
atölyelerinin varlığının bilinmesi, eğitim
kurumlarına yakınlığı, turizm potansiyeli
taşıması, merkezi bir noktada ve ticaret
aksında yer almasının sağlayabileceği
olanaklar yeni işlevde dikkate alınmıştır.
Mimari özelliklerinden hareketle ise;
yapının özgün işlevi, birimleri toplayıcı özellikteki ve ayrıca etkinlik alanı
sağlayabilen avlulu plan şemasına sahip
olması, mekânların birbirleriyle ilişkisi,
tüm birimlerin doğal ışık ve havalandırmaya sahip olması özellikleri yeni işlevin
belirlenmesi için veri oluşturmuştur.
Medreseyi oluşturan birimlerinin nicelik
olarak az sayıda ve küçük ebatlarda olması
ise verilecek yeni işlevde kullanıcıların ve
ek donatıların sınırlı olmasını gerektirmiştir. İlgili veriler ışığında, yapının kültür
ve eğitim amaçlı kullanılması, yanı sıra
yeni işlevin katılımcı bir yönünün olması,
yapının çevresiyle bütünleşmesinde ve
çevresindeki kentsel mekânı yaşayan bir
çevreye dönüştürmesinde önemli rol oynayacaktır. Bu bağlamda yapının; geleneksel
el sanatları eğitimlerinin verildiği, eğitim
ile birlikte üretilen çalışmaların sergi ve
satışının da yapılabildiği bir bina programı
içeren ‘Geleneksel El Sanatları Merkezi’
işlevi ile kullanılması önerilmektedir. Yeni
işlevin yapının belgesel değerlerinin vurgulanmasına sağlayacağı katkı ve özgün
işlevi eğitim olan medrese yapısında var
olan mekânsal özelliklerin korunması için
uygun olabileceği düşünülmüştür. Yeni
işlev kapsamında önerilen sergi ve satış
olanaklarının ise, yapının ticaret aksında
yer alması ve çevredeki turizm potansiyeli
göz önüne alındığında ekonomik katkı
sağlayabileceği ön görülmüştür.
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Öneri merkezin ihtiyaç programı; işlev içeriğinin getirdiği zorunlu gereksinimler ve
mevcut yapının mekânsal özellik ve kapasite sınırlarının belirlenmesiyle oluşturulmuştur. Buna göre; giriş bölümü, danışma,
yönetim birimi, çok amaçlı salon (toplantı,
sunum vb.), geleneksel sanatlar için çalışma
atölyeleri, satış bölümü, sergi alanı, ıslak
hacimler, teknik hacim vb. birimler işlev
içeriğinin zorunlu gereksinimleri olup,
atölye sayıları ise yapı kapasitesine göre
sınırlandırılmıştır (Şekil 20).

Şekil: 20
Kepenekçi Sinan Medresesi-restorasyon-planyeni işlev önerisi (Şakı, 2019).

Birimlerinin dağılımı mevcut restitüsyon
etüdüne dayalı olarak geliştirilmiştir.
Yapının parsel sınırları ve plan şemasına
göre şekillenen, tüm kapalı mekânlara
ulaşımın sağlandığı sirkülasyon alanını oluşturan üstü açık iç avlunun aynı
zamanda dinlenme, toplanma, sergi vb.
etkinliklerde kullanılabileceği, dershane
biriminin en büyük kapalı mekân özelliğinde olması nedeniyle, yeni işlevin gerektirdiği toplantı, sunum vb. çalışmaların
yapılabileceği çok amaçlı salon ihtiyacın

karşılayabileceği, her iki yanında bulunan
müderris odalarının, danışma ve satış
birimleri fonksiyonu ile değerlendirilebileceği, farklı boyutlardaki öğrenci hücrelerinin ise yönetim odası ve geleneksel el
sanatları eğitimlerinin yapılacağı atölye
birimleri olarak kullanılması öngörülmektedir. Önerilen yeni işlevin eski işlevle
uyumu medresenin özgün fiziksel yapısının korunarak sürdürülmesi olanağını
yaratırken, İşlev içeriğinin eğitim amaçlı
olması, yapının tarihsel süreçte bir eğitim
yapısı olması nedeniyle tarihi bağlamını
güçlendirecek ve geçmişten günümüze
taşınması gerekli mesajların okunabilirliğine katkı sağlayabilecektir. Böylelikle
koruma eylemi amacına ulaşmış olacaktır.
Yeni işlevin katkıları çevre ölçeğinde
değerlendirildiğinde; eğitim merkezinde
üretilen el sanatları ürünlerinin sergi ve
satışı çevrenin taşıdığı turizm ağırlıklı
ekonomik özelliğine katkı sağlayabilecektir. Medresenin komşu parsellerinin
kamulaştırılıp yeşil alana açılması önerisi
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ise, yapının algılanabilir olmasını ve bu
bağlamda tarihi doku aksının sürekliliğini
sağlayacaktır.
5. Sonuç
2013 tarihli ICOMOS Türkiye Mimari
Mirası Koruma Bildirgesinde; “sürdürülebilir gelişme çerçevesinde mimari
mirasın işlevlendirilmesine” değinilerek,
bu konunun toplumsal yaşam kalitesinin
yükseltilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasındaki önemli rolüne vurgu
yapılmıştır. Ayrıca mirasın ekonomik
değerinin dışında, kültür varlığı olmasını
sağlayan; tarihi, estetik ve belgesel içerikli
tüm değerleriyle birlikte ele alınmasının
gerekliliği belirtilmiştir. Bildirgede kültür
varlıklarının taşıdıkları belgesel değer;
“Yaşamın mekâna yansıması olarak kabul
edilen yapılar, değişik dönemlerde yaşayan topluluklar ve onların sosyal, kültürel,
ekonomik ve siyasal yaşamları, yapım
teknolojileri hakkında bilgi veren kaynaklar” olarak tanımlanmıştır (ICOMOS, 2013).
Bu çalışmanın konusunu oluşturan medrese yapıları, Osmanlı Döneminin eğitim
etkinliği hakkında günümüze bilgi aktaran
ve yapım sistemleri ile ait oldukları çağın
yapım teknolojisini belgeleyen önemli değerler barındırmaktadır. Günümüzde özgün
işlevlerini yitirmiş olan medrese yapılarının koruma süreçlerinin bu değerleri ortaya
koymak üzere yapılacak analiz çalışmaları
doğrultusunda yürütülmesi önem taşımaktadır. Ayrıca analizlerin çevre ölçeğinde ele
alınması, bu değerlerin ortaya çıkmasını,
okunabilir, görülebilir, algılanabilir hale
gelmesini sağlayacaktır. Yapıların yeni
işlevleriyle yaşama katılması aşamasında
çevreleriyle bütünleşmeleri, yapılarda
görülen koruma sorunlarının çözümü için
gerekli olan sosyal ve fiziksel ortamı yaratabilecektir.
Çalışmada ele alınan Kepenekçi Sinan
Medresesinin yer aldığı organik sokak dokusu çarpık yapılaşmalar sonucunda özgün
karakterini kaybetmiş, medrese yapısının
algılanabilmesi zorlaşmıştır. Doku bozulmasının getirdiği olumsuz etkilerin yapının
işlevsiz ve harap durumda kalmasının nedenlerinden biri olduğu düşünülmektedir.
ICOMOS Valetta İlkelerinin 1/b maddesin-
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de çevre; “tarihi kentsel mirasın bulunduğu ve onun kavranmasını, algılanmasını,
yaşamasını statik veya dinamik yönden
etkileyen ve onunla sosyal, ekonomik, ya
da kültürel olarak doğrudan ilişkili ortam”
olarak tanımlanmaktadır. Buna bağlı
olarak medrese yapısı çevresiyle birlikte
ele alınarak değerlendirilmiş ve yeni işlev
önerisi geliştirilmiştir. Önerilen yeni işlev;
eğitim amacı güden, üretilen çalışmaların
sergi ve satışının da mümkün olabildiği
“Geleneksel El Sanatları Merkezi” olarak
belirlenmiştir. Bölgenin tarihsel bağlamı,
yapının konumu, özgün işlevi ve mekânsal
özellikleri yeni işlev önerisinde yönlendirici olmuştur. Yapının kentsel bağlamından
soyutlanmış konumunu iyileştirmek amacıyla; çevre dokunun niteliksiz yapılardan
arındırılması, trafik akışının engellenerek
Süleymaniye Külliyesi ile Kepenekçi
Sinan Medresesi arasında tarihi dokunun
sürekliliğini sağlayan yönlendirici bir
yaya aksı oluşturulması önerilmektedir.
ICOMOS, 2008 Tarihli Kültür Rotaları
Tüzüğünde; kültür rotalarının koruma ve
işlevlendirme uygulamalarının bölge ölçeğinde ve bütünsel bir yaklaşımla geliştirilmesine olanak sağlayacağı belirtilmektedir.
Bu bağlamda Kepenekçi Sinan Medresesi
bölgenin tarihi ve kültürel mirası ile bütünleşebilecek yeni işlevin katkısıyla birlikte
alanın sürdürülebilir gelişme ihtiyacına
da katkıda bulunabilecektir. Süleymaniye
Camii ve çevresi koruma alanı içinde yer
alan medrese yapısının, mevcut restitüsyon
etüdüne bağlı olarak hazırlanacak kapsamlı bir renovasyon projesi doğrultusunda
onarılmasının yapının içinde bulunduğu
harap durum göz önüne alındığında acil ve
önemli olduğu görülmektedir
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Öz
Bu çalışmanın amacı, hemşire çalışma
alanlarındaki mekânsal memnuniyeti
psikososyal beklentiler üzerinden
değerlendirmektir. Bu amaca yönelik,
çalışma kapsamında iki ayrı sorgulama
yapılacaktır: Hemşirelere ait bireysel
parametrelerin çalışma mekânlarındaki
psikososyal gereksinimleri üzerinde anlamlı
bir etki oluşturup oluşturmadığı ve
psikososyal gereksinimlerin hemşireler
tarafından çalışma mekânlarında yeterli
görülüp görülmediği sorgulanmıştır.
Sağlık çalışanlarından hemşireleri ele alan
bu çalışmada, hemşirelerin çalışma
mekânlarındaki mekânsal memnuniyetlerini
etkileyen faktörler; bireysel ve mekânsal
olarak iki ayrı grupta değerlendirilmektedir.
Bu çalışmada bireyden kaynaklanan veriler;
yaş, cinsiyet, belirlenen hastanede çalışma
süresi ve çalışanın engel durumu başlıkları
altında öznel olarak değerlendirilebilecek
ölçütler olarak belirlenmiştir. Mekânsal
memnuniyeti etkileyen mekândan
kaynaklanan etkenler ise fiziksel ve
psikososyal etkenler olarak iki grupta
değerlendirilmektedir. Fiziksel etkenler;
renk, malzeme, doku, mobilya düzeni,
akustik, havalandırma, koku, ısı vb. iken;
psikososyal etkenler, aidiyet, mahremiyet,
kontrol etme arzusu, güvenlik, bireysel
mesafelere saygı (sınır) olarak
düşünülmüştür.
Araştırmada dört farklı veri toplama yöntemi
kullanılmıştır: Literatür verileri ve
araştırmacıların yapmış oldukları
gözlemlerin yanı sıra, yapılan anket ve
mülakat çalışmalarından elde edilen veriler
çalışmanın bulgularını oluşturmaktadır.
Araştırmada elde edilen bulgular; mekânların
doğru analiz edilebilmesi amacıyla iki
hastane hemşireleri için ayrı ayrı ele
alınmıştır. Araştırmanın evrenini; İzmir ili
çevresinde yer alan Çeşme Devlet Hastanesi
(ÇDH) ve Urla Devlet Hastanesinde (UDH)
çalışan hemşireler oluşturmaktadır.
Hemşirelerin çalışma alanlarında psikososyal
gereksinimleri karşılamaya yönelik mekânsal
verilerin yeterliliği incelendiğinde; doğal ve
yapay ışık, gürültü ve koku kontrolü,
güvenlik, aidiyet, sınır ve mahremiyet
konularında önemli eksiklikler olduğu
görülmüştür. Bu olumsuzlukların giderilmesi
için sağlık çalışanlarına yönelik iç
mekânlarda detaylı çalışmalar yapılmasının
öncelikle insan hakları ve çalışan haklarının
korunması, sonrasında hastaya karşı olan
hoşgörü ve iyi iş gücü anlamında iş
performanslarının artması, strese, güvenlik
ihlaline ve yorgunluğa bağlı iş kazalarının
azalması ve dolayısıyla sağlık hizmetlerinin
veriminin artması için son derece önem
taşıdığı anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık iç mekânları,
hemşire çalışma alanları, mekânsal
memnuniyet, psikososyal etkenler.
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Extended Abstract
Physical factors of the space consist of more subjective and measurable elements. Visual, dimensional, tactile, thermal,
olfactory and auditory data that appeal to all sensory pathways are among the constituents of physical existence of an
individual. The dimensions, form, vertical and horizontal elements of the space, its color, texture and material features, and the
perception it creates with stimuli such as sound and smell are the spatial dimension of physical satisfaction (Bayızıtlıoğlu,
2009; Saegert, 2004). The aim of this study is to evaluate the spatial satisfaction in nurse working areas through psychosocial
expectations. For this purpose, two separate inquiries were made within the scope of the study: It was questioned whether the
individual parameters of nurses had a significant effect on the psychosocial needs in the workplaces and whether the
psychosocial needs were seen as sufficient by the nurses in the workplaces.
It is noteworthy that there are very few studies evaluating the satisfaction of nurses, whose spatial satisfaction is directly or
indirectly affected. Some of the reasons for this can be listed as follows: Failure to create sufficient training and awareness in
this regard, not allocating the budget to meet the spatial needs of nurses, patient-priority perspective, insufficient space
allocated for nurses in health interiors, insufficient standards for these spaces in the regulations, and interior design decisions
to be regarded as secondary importance.
For all these reasons mentioned above, nurse working places do not have spatial data to meet the psychosocial expectations of
nurses and to ensure their spatial satisfaction in this context. Spatial satisfaction, in general terms, is that an individual feels
good in the place he/she is in, with the data originating from the place. In terms of healthcare spaces and healthcare
professionals, it provides spatial satisfaction by reducing the factors that affect healthcare professionals negatively and
increasing the positive spatial factors with indoor design parameters and supporting their satisfaction in the space (Tanrıöver,
2016).
In this study, which deals with nurses from healthcare professionals, the factors affecting the spatial satisfaction of nurses in
their workplaces, it is evaluated in two separate groups, individually and spatially. In addition to the person’s physiological
characteristics, gender and age, depending on the social class and the education he/she has acquired, the culture, habits and
past experiences, and the temporal characteristics such as his/her feelings in the place at that moment, purpose, wishes and
point of view constitute individual data (Tavakkoli, 2014). Data originating from the individual in this study; age, gender,
duration of working in the specified hospital and disability of the employee were determined as criteria that can be evaluated
subjectively. Space-related factors affecting spatial satisfaction are evaluated in two groups as physical and psychosocial
factors. Physical factors; color, material, texture, furniture layout, acoustics, ventilation, odor, heat, etc. while psychosocial
factors are considered as belonging, privacy, desire to control, security, respect for individual distances (border).
Four different data collection methods were used in the study: In addition to the literature data and the observations made by
the researchers, the data obtained from the survey and interview studies constitute the findings of the study. The findings of the
research were considered separately for the two hospital nurses in order to analyze the interior spaces correctly. The universe
of the research includes nurses working at Çeşme State Hospital (ÇDH) and Urla State Hospital (UDH), which are located
around İzmir province.
When examining the adequacy of spatial data to meet the psychosocial needs of nurses in their working areas, it has been
observed that there are significant deficiencies in natural and artificial light, noise and odor control, security, belonging,
border and privacy. It is understood that in order to eliminate these inadequate circumstances, carrying out detailed studies
for healthcare professionals indoors, first of all, to protect human rights and employee rights, then to increase work
performance in terms of tolerance and a good workforce to the patient, to decrease occupational accidents due to stress,
violation of safety and fatigue and thus to increase the efficiency of health services are extremely important.
Keywords: Healthcare interiors, nurse workplaces, spatial satisfaction, psychosocial factors.
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1.

1

Bu çalışma, Yaşar Üniversitesi tarafından
desteklenmiş olan “BAP 048-SİM (Sağlık
İç Mekânları): Sağlık Personelinin Sağlık
Yapılarındaki Çalışma ve Dinlenme
Mekânlarının Kalitesine Bağlı Mekân Algısı
ve Memnuniyeti” adlı Bilimsel Araştırma
Projesi kapsamında gerçekleştirilen
araştırmanın bir parçasıdır.
2 İngiltere’de 7660 firmaya gönderilip 811
adet dönüş alınan anket çalışmasına göre,
kamu çalışanlarının işe gitmeme oranı,
özel sektörde çalışanlara göre yılda 9.8
gün daha fazladır. Bu oran, her bir çalışan
için ise 7.2 olarak kaydedilmektedir. Kısa
veya uzun vadeli olması önemli olmaksızın,
bunun en büyük sebebinin stres olduğu
belirtilmektedir (Salama ve Courtney, 2013).

Giriş

Mekânsal memnuniyet, özellikle çalışma
alanlarında kişilerin iyi olma durumlarını
etkileyen önemli bir kavramdır. Bir kişiden
başlayıp tüm çalışma gruplarına yayılan
bu deneyim, bireylerin iş tatminlerini de
önemli ölçüde etkilemektedir. Bu konuda
çalışmaları olan Locke’a (1976, 105) paralel
olarak, De Nobile (2003, 3) de iş tatminini
mekâna karşı olan pozitif değerlendirmeyle paralel olarak görmektedir. Miner
(1992, 10) ise, yapılan işin kalitesinin iş
tatminiyle birlikte gelişeceğini savunmaktadır. Dolayısıyla mekânsal memnuniyetin
olmadığı çalışma ortamlarında iş tatmininden ve kalitesinden bahsetmenin mümkün
görünmediği anlaşılmaktadır. Mekânsal
memnuniyetin sağlanamadığı çalışma
ortamlarında, çalışanların stres ve yorgunluk seviyelerinin daha yüksek olması
nedeniyle iş performansı ve kalitesi de
olumsuz etkilenmektedir (Salama ve Courtney,
2013).2 Özellikle sağlık yapılarında mekânsal memnuniyet çok daha büyük öneme
sahiptir. Malloch ve O’Grady’e (2006, 243)
göre yapılı çevre ile uygulama arasındaki
uyumun iyiliği, sağlık bakım sisteminin
başarısı için kritik öneme sahiptir. Benzer
şekilde araştırmalar, personelin iyi olma
durumunun, üretkenliğinin ve memnuniyetinin bir hastanenin fiziksel ortamıyla,
özellikle de bir binanın yaşam döngüsünün
erken tasarım aşamalarında belirlenen hususlarla bağlantılı olduğunu göstermektedir
(Mourshed ve Zhao, 2012). Başka bir çalışma
ise, çalışma ortamının sağlık personelinin
verimliliği, üretkenliği, memnuniyeti ve
hasta sağlık çıktıları üzerindeki etkisine
ilişkin çok sayıda kanıt sunmakta, mevcut durumda iyi tasarlanmamış hastane
çalışma ortamlarının yaygın olduğunu ve
bu durumun olumsuz sağlık sonuçlarına
ve düşük bakım kalitesine neden olduğunu
savunmaktadır (Aiken vd., 2011).
Hasta ve sağlık çalışanlarının verimleri
konusunda yapılan literatür çalışmalarının
temelde üç grupta ele alınabileceği kanıta
dayalı çalışmalarla ortaya çıkarılmıştır; çalışanların stres ve yorgunluğunu azaltmak
ve dolayısıyla iş performansını arttırmak,
hasta güvenliğini arttırmak ve tüm sağlık

kalitesini arttırmak (Ulrich vd., 2004). Sağlık
mekânları kullanıcıları ile ilgili literatür ele
alındığında; , hastalar konusunda daha çok
çalışma olduğu ortaya çıkmış, öte yandan
doktor ve hemşireler ile ilgili araştırmaları
içeren az sayıda çalışmaya ulaşılmıştır
(Nejati vd., 2016). Bunun yanı sıra, sağlık
çalışanlarının stres ve yorgunluğunu
azaltmak üzerine yapılan araştırmalar
sağlık mekânları çalışmaları kapsamında
ele alınması gereken önemli bir konudur
(Ulrich vd., 2004). Özellikle mesai ve nöbet
saatleri oldukça yoğun olan hemşireler için
bu durum daha da önemli hale gelmektedir.
Son yıllarda hemşirelerin iş yükü arttıkça,
mental yükleri ve çoklu görevleri giderek
artmaktadır (Potter vd., 2005). Mevcut tasarım
çözümleri bu değişime ayak uydurmalı ve
sağlık kuruluşlarının odaklandığı verimlilik hedeflerine doğru ilerlemelidir (Zadeh vd.,
2012). Hemşireler, sistemin klinik olmayan
verimsiz yönleri nedeniyle aşırı iş yükü
altında kaldığında, hasta bakımının kalitesi
de paralel olarak etkilenmektedir (RWJF
ve IHI, 2006). Hemşirelerin memnuniyeti
için, çalışma alanlarının daha az hataya
yol açacak şekilde düzenlenmesi kritik
öneme sahiptir. Zorlu iş yüküne rağmen,
hemşireler çoklu sistem verimsizliklerinin
varlığında hasta güvenliğini sağlamalıdır
(Ebright, Patterson, Chalko ve Render, 2003). Her
ne kadar tıbbi hataların % 90’a kadarı
sistem verimsizliği ve başarısızlığından
kaynaklansa da (Reason, 1997’den aktaran RWJF
ve IHI, 2006), hasta bir hatadan etkilendiğinde, bakıcı duygusal olarak kendini sorumlu
hissetmekte, bu da sağlık çalışanlarının
tükenmişliğine ve memnuniyetsizlik hissi
yaşamasına sebep olmaktadır. Rutinlerde,
sistemlerde veya mekânlarda bulunan
birçok hata hastalara zarar vermekte ve bu
durum sağlık çalışanlarında artan sıkıntı
ve tükenmişliğe, dolaylı olarak kendilerini
suçlu hissederek işten ayrılmalara neden
olmaktadır (Wu, 2000, s. 726). Uzun süreli
vakit geçirilen bu mekânların hemşireleri
olumlu yönde etkilemesi, hem fiziksel hem
de psikososyal sağlıkları için önem taşımaktadır. Aksi durumda çalışma mekânlarındaki memnuniyetsizlik, hemşirelerde
strese yol açmakta, dolayısıyla iş performanslarını düşürmekte ve hata paylarını
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arttırmaktadır. Ayrıca, hasta ile tedavi
sürecinde en yakın temasta olan sağlık çalışanı olan hemşirelerin, hastanın iyi olma
durumunu sağlamak için görevlendirilmiş
bireyler oldukları göz önüne alındığında,
onların memnuniyetinin dolaylı olarak
hastanın iyi olma durumunu da etkilediği
düşünülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü
tarafından yayınlanan bir araştırmada
(World Health Statistics Report) dünyada hemşire
sayılarının artan bir oranla azaldığı rapor
edilmiş ve hastanelerde çalışan hemşirelerin yaş ortalamasının gitgide arttığı izlenmiştir. Bu değişimin belirleyicilerinin çok
yönlü olduğu ve çalışmanın bağlamına ve
araştırmacının bakış açısına göre farklılaştığı belirlenmiştir (Hayes vd., 2006). Bununla
birlikte, liderlik ve yönetim yaklaşımlarındaki farklılıklara ek olarak (Cummings vd.,
2010) çalışma ortamı tasarımının personel
değişim hızını etkilediği yaygın olarak
görülmüştür (Hayes vd., 2006; Jones, 2005).
Dalke vd. (2006) çok sayıda personelin, iyi
tasarlanmış bir çalışma ortamının, personelin işe alınmasına ve tutulmasına yardımcı
olmasının yanı sıra moralinin yükselmesine yardımcı olabileceğini belirtmektedir.
Amerika’da yapılan araştırmalar sonucunda 43 olan yaş ortalamasının 2010 yılında
50 olacağı ve her yıl %20 oranında çalışan
hemşire sayısının azalacağı öngörülmüştür
(Haddad vd., 2020). 2020’de Amerika Hemşirelik Kolejleri Derneği’nin (AACN-The American Association of Colleges of Nursing) yaptığı
bir çalışmada 1996 yılında hastanelerde
kaydedilen 1609 ölüm ve yaralanma vakasının %24’ünün hemşire bilgi zayıflığından
kaynaklandığı açıklanmıştır (The American
Association of Colleges of Nursing, t.y.). Yapılan
araştırmalar sonucunda, hemşirelerin bilgi
azlığı ya da eksik sayıda çalışmak durumunda kalmaları nedeniyle, işlerinin aksadığı, hata oranlarının arttığı ve dolayısıyla
hastaların da bu durumdan etkilenerek
sağlıklarının riske girdiği anlaşılmaktadır
(Ulrich vd., 2004).
Doğrudan ve dolaylı olarak etki alanı
oldukça fazla olan mekânsal memnuniyet
konusunda hemşirelerin çalışma alanlarını
değerlendiren oldukça az sayıda çalışma
olması dikkat çekicidir. Bunun nedenleri arasında; bu konuda yeterli eğitim ve
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farkındalığın yaratılamaması, hemşirelerin
mekânsal gereksinimlerini sağlayacak bütçenin ayrılamaması, hasta öncelikli bakış
açısı, sağlık iç mekânlarında hemşireler
için ayrılan mekân boyutlarının yetersizliği,
yönetmeliklerde bu mekânlar için yeterli
standartların oluşturulmaması ve iç mekân
tasarım kararlarının mimari kararlara göre
ikincil önemde görülmesi sayılabilir.
Yukarıda bahsedilen tüm bu nedenlerden
dolayı hemşire çalışma mekânları, hemşirelerin psikososyal beklentilerini karşılayacak ve bu bağlamda mekânsal memnuniyetlerini sağlayacak verilere sahip değildir.
Mekânsal memnuniyet, genel tanımıyla,
bireyin bulunduğu mekânda, mekândan
kaynaklı verilerle kendini iyi hissetmesidir. Sağlıkla ilgili mekânlar ve çalışanlar
özelinde ise, iç mekân tasarım parametreleriyle çalışanları olumsuz yönde etkileyen
faktörleri azaltıp, olumlu mekânsal faktörleri arttırarak, onların mekândaki tatminlerini desteklemek mekânsal memnuniyeti
sağlamaktadır (Tanrıöver, 2016).
Sağlık çalışanı olan hemşireleri ele alan bu
çalışmada, hemşirelerin çalışma mekânlarındaki mekânsal memnuniyetlerini
etkileyen faktörler; bireysel ve mekânsal
olarak iki ayrı grupta değerlendirilmektedir. Kişinin fizyolojik özellikleri, cinsiyeti,
yaşı, içinde bulunduğu sosyal sınıfa ve aldığı eğitime bağlı olarak sonradan edindiği
kültürü, alışkanlıkları, geçmiş deneyimleri,mekânda o anda hissettikleri, amacı, istekleri ve görüş açısı gibi geçici özellikleri
Şekil: 1
Mekânsal memnuniyeti etkileyen bireysel
parametreler.
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rındaki psikososyal gereksinimleri üzerinde anlamlı bir etki oluşturup oluşturmadığı
ve psikososyal gereksinimlerin hemşireler
tarafından çalışma mekânlarında yeterli
görülüp görülmediği sorgulanmıştır.
2.

Şekil: 2
Mekânsal memnuniyeti etkileyen psikososyal
etkenler.

bireysel verileri oluşturmaktadır (Tavakkoli,
2014). Bu çalışmada bireyden kaynaklanan
veriler; yaş, cinsiyet, belirlenen hastanede
çalışma süresi ve engel durumu başlıkları
altında öznel olarak değerlendirilebilecek
ölçütler olarak belirlenmiştir (Şekil 1).
Çalışmada mekânsal memnuniyeti etkileyen mekândan kaynaklanan etkenler
ise fiziksel ve psikososyal etkenler olarak
iki grupta değerlendirilmektedir. Fiziksel
etkenler; renk, malzeme, doku, mobilya
düzeni, akustik, havalandırma, koku, ısı
vb. iken; psikososyal etkenler; aidiyet,
mahremiyet, kontrol etme arzusu, güvenlik, bireysel mesafelere saygı (sınır) olarak
düşünülmüştür (Şekil 2).
Mekânın fiziksel etkenleri daha öznel ve
ölçülebilir öğelerinden oluşmaktadır. Bireyin tüm duyum yollarına hitap eden görsel,
boyutsal, dokunsal, ısısal, kokusal ve işitsel veriler fiziksel varlığının yapıtaşlarıdır.
Mekânın boyutları, formu, düşey ve yatay
elemanları, sahip olduğu renk, doku ve
malzeme özellikleri ile ses, koku gibi uyarıcılar ile oluşturduğu algı, fiziksel memnuniyetin mekânsal boyutudur (Bayızıtlıoğlu,
2009; Saegert, 2004). Bu çalışmanın amacı,
hemşire çalışma alanlarındaki mekânsal
memnuniyeti psikososyal beklentiler
üzerinden değerlendirmektir. Bu amaca
yönelik olarak, çalışma kapsamında iki
ayrı sorgulama yapılmıştır; hemşirelere ait
bireysel parametrelerin çalışma mekânla-

Mekânsal Memnuniyette Psikososyal
Etkenler
Mekânsal memnuniyeti etkileyen psikososyal etkenler, kullanıcının psikolojik ve
sosyal beklentilerinin sonucu olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu bağlamda, bu kısımda
daha çok bireyin beklentileri üzerinde
yoğunlaşılmıştır. Psikolojik beklentilerin değerlendirilmesi ancak sosyolojik
beklentilerle birlikte bir bütün olarak ele
alınması ile mümkün olmaktadır. Özellikle,
gün içinde çok sayıda kullanıcı tarafından
kullanılan hemşire çalışma alanlarında
sosyolojik ilişkiler psikolojik beklentileri
oldukça fazla etkilemektedir. Kullanıcının
aidiyet, kontrol edebilme, mahremiyet, güvenlik, bireysel mesafelere duyarlılık (sınır)
yönündeki beklentileri psikososyal etkenler
üzerindeki beklentileri oluşturmaktadır.
Sağlık iç mekânlarında psikososyal beklentilerin karşılanması, özellikle uzun çalışma
saatleri ve yoğun çalışma temposu olan
hemşireler için önem arz etmektedir.
Aidiyet kavramı, kendine ait olma hissi ve
kendini o mekâna ait hissetme fikri olarak
düşünülebilir. Kişinin bunu hissedebilmesi,
mekânda kendine ait izleri ve nesneleri
kullanabilmesiyle mümkündür. Aidiyetin
duygusal ve fonksiyonel boyutu vardır.
Kullanıcının kendi için anlamı ve değeri
olan mekânlarla kurduğu duygusal bağın
yanı sıra, belirli bir aktiviteyi gerçekleştirmek için gerek duyduğu fonksiyonel
bir bağ da bulunmaktadır (Relph, 1976; Tuan,
1977). Aidiyetin çalışma alanlarındaki önemi
üzerine Wells (2000), aidiyet hissinin çalışma
alanlarında fizyolojik ve psikolojik sağlığı etkilediğini öne sürmektedir. Mekânı
kişiselleştirme yoluyla aidiyetin arttığını
savunan Donald (1994), insanların mekânları
kişiselleştirme arzularının olduğunu belirtmektedir. Cinsiyet farklılıkların aidiyet kurma isteği üzerine etkisi olduğunu savunan
Wells (2000), kadınların çalışma alanlarında
kendilerine ait daha çok nesne (kişisel ilişkilerine ait sembolleri, arkadaş ve evcil hayvan fotoğrafları,
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biblo vb.) bulundurduklarını belirtmiştir. Yine

aynı çalışmada mekânsal aidiyetini sağlayamayan çalışanların, mekânsal memnuniyetinin düştüğü, dolayısıyla iş memnuniyeti
ve psikolojik refah konusunda eksiklik
yaşadıkları ifade edilmiştir (Wells, 2000).
Kontrol etme arzusu, kişinin yapacağı
şeyleri ya da kendine yapılabilecekleri
belirleyebilme yetisi olarak tanımlanabilir (Gatchel vd., 1989). Yapılan bir çalışmada
görülmüştür ki; kontrol etme hissinin fazla
olduğu kişilerde stresle başa çıkma seviyesi,
kontrolü yitirdiğini düşünen kişilere göre
daha fazladır (Evans ve Cohen, 1987; Ulrich,
1999). Mahremiyetin kontrol edildiği, aydınlatmanın ayarlanarak kontrol edilebildiği ve
engeli olanların bahçe ya da genel olarak
açık alanlara ulaşabildiği mekânlar kontrol
etme hissinin desteklendiği mekânlar olarak
değerlendirilmektedir (Ulrich, 2021). Benzer
olarak, çalışana hastanenin stresli çalışma
ortamından geçici olarak kaçabileceği hissini veren ayarlanabilir çalışma istasyonları
ve konforlu dinlenme alanları; kontrolün
desteklendiği, dolayısıyla sağlık çalışanının stresinin azaldığı çalışma alanları
olarak görülmektedir (O’Neill ve Evans, 2000).
Gürültünün kontrolü, sağlık çalışanları için
önemli bir stres belirleyicisi olarak görülmektedir. Yapılan çalışmalar, çalışanların
yüksek ses seviyelerini stres verici olarak
değerlendirdiğini kanıtlamaktadır (Bayo vd.,
1995; Norbeck, 1985; Ulrich vd., 2004). Ayrıca
gürültü sebebiyle oluşan stres, hemşirelerde
duygusal yıpranma ve işten ayrılmaya sebep
olmaktadır (Topf ve Dillon, 1988; Ulrich vd., 2004).
Blomkvist vd. (2005) tarafından koroner yoğun bakım biriminde çalışan hemşireler ile
yapılan çalışmada, düşük gürültü seviyelerinin; algılanan iş talebini azalttığı, iş yerinde
algılanan sosyal desteği arttırdığı, hastalar
için iş kalitesini arttırdığı, daha iyi konuşma
becerisi sağladığı görülmüştür. Çalışanların
stres seviyelerini etkileyen bir diğer etken,
koku kontrolüdür. Koku, beynin duygusal
merkezi olan limbik sistemle güçlü bir bağ
kurduğu için, görme ve duyma duyularına
göre daha akılda kalıcıdır. Dolayısıyla hemşirelerin her gün kullandıkları çalışma alanlarında onları karşılayan ve negatif yönde
etkileyebilecek herhangi bir koku, onların
çalışma etkinliklerini ile iş tatminlerini
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azaltarak iş bırakma olasılıklarını arttıracaktır. Medikal kaynaklı doğal olmayan kötü
kokular endişeyi, stresi ve korkuyu arttırırken, hoş aromalar kan basınıcını azaltmakta,
solunumu yavaşlatmakta ve düşük acı algısı
sağlamaktadır (Applebaum, 2008).
Sınır kavramı; sadece ayırıcı niteliği
olaniçi dolu somut bir engel olarak değerlendirilmemeli, aynı zamanda ayırdığı
öğeler arasında ilişki kuran bir özelliğinin
de olması beklenmelidir. Sınır kavramı,
kişisel alan kavramıyla birlikte kullanılır ve değerlendirilir (Berberoğlu 2010, 69).
Sınırlar, özellikle kişisel alanın korunmasının önemli olduğu sağlık iç mekânlarında
kişilerin kendilerini güvende hissettikleri
alanlarını çizmeleri ve korumaları için
gerekli fonksiyonel elemanlar haline dönüşmektedir. Mimari ve iç mimari çözümlerle bu sınırların tanımlanması hastalar
için olduğu kadar, sağlık çalışanları için
de psikolojik ve fiziksel bir gerekliliktir. İç
mekânda kullanılan mobilyaların yerleşimi
ve türü, sosyal iletişimde bir sınır görevi
görebilir. Bu sınır, uygun kullanıldığı takdirde göz kontağı ve uygun diyaloğa izin
verirken, yanlış kullanımında istenilenden
daha yakın ya da uzak mesafe oluşturarak
sosyalleşmeyi olumsuz bir biçimde de
etkileyebilir (Evans ve McCoy, 1998).
Kişinin kendini güvende hissetmesi, korkusuzca yaşaması olarak tanımlanabilecek
güvenlik kavramı, hemşirelerin çalışma
ortamı için değerlendirildiğinde; olası iş
kazalarından, hasta veya yakını tarafından
doğabilecek herhangi bir şiddet vakasından
ve/ya herhangi zararlı bir maddenin solunum yoluyla alınmasından korunma gibi
anlamlar taşımaktadır.
Mekânsal memnuniyeti etkileyen psikososyal etkenlerden bir diğeri olan mahremiyet;
kişinin görsel, işitsel ve toplumsal boyutta
diğer insanlarla olan ilişkisine karar verme
koşulu olarak tanımlanabilir. Görsel mahremiyet; çeşitli mobilyaların, bölücülerin
ya da duvarların kullanımıyla sağlanır. Bir
mekândaki akustik mahremiyet; tavanlar,
ayırıcılar, mobilyalar, ekipmanlar ve zemin
gibi birçok elemanın birbiriyle olan ilişkisi
kullanılarak ve bu elemanlarda etkili bir
akustik uygulama ile sağlanabilmektedir
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(Levin ve Groner, 1992). Mahremiyet gereksini-

mi, mekânın fonksiyonuna göre farklı derecelerde sağlanmalıdır. Sağlık iç mekânları
söz konusu olduğunda kısa zaman aralığında zorunlu bir mahremiyet paylaşımı ortaya
çıkmaktadır (Berberoğlu 2010, 70). Hemşire
çalışma alanlarında, hemşirelerin hasta ve
yakınları ile ve diğer personel ile ilişkilerinde mahremiyet gereksinimleri birbirinden
farklılık göstermektedir. Bu noktada önemli
olan kişilerin gerginliğini arttırmayacak
şekilde mahremiyet gereksinimlerini göz
önüne almaktır. Bu alanların öncelikle
yakınında bulunan alanların doğru planlanması, alan içi mobilya kullanımları, düşey
ve yatay mimari elemanların konumu ve
özellikleri (akustik malzeme ve konstrüksiyon) hem
görsel hem işitsel mahremiyet için önem
kazanmaktadır.
3.

Yöntem

Araştırmada dört farklı veri toplama
yöntemi kullanılmıştır; literatür verileri ve
araştırmacıların yapmış oldukları gözlemlerin yanı sıra, yapılan anket ve mülakat
çalışmalarından elde edilen veriler çalışmanın bulgularını oluşturmaktadır.
Araştırmada elde edilen bulgular; mekânların doğru analiz edilebilmesi amacıyla iki
hastane hemşireleri için ayrı ayrı değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmanın evrenini;
İzmir ili çevresinde yer alan Çeşme Devlet
Hastanesi (ÇDH) ve Urla Devlet Hastanesinde (UDH) çalışan hemşireler oluşturmaktadır. Çeşme’de 42, Urla’da 120 hemşire
çalışmakta olup belirlenen sayıda hemşire
basit, rastgele örnekleme yöntemi ile çalışmaya dâhil edilmiştir.

3 Bu ölçek, katılımcıların psikososyal
gereksinimlerine yönelik mekân verilerine
ilişkin tutumlarını (1- kesinlikle
katılmıyorum, 2- katılmıyorum, 3kararsızım, 4- katılıyorum ve 5- kesinlikle
katılıyorum şeklinde) belirtmelerine olanak
sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır.

Anket çalışmasında kullanıcıların psikososyal gereksinimlerini değerlendirmeye
yönelik beş adet soru yer almaktadır. Bu
sorular beşli Likert ölçeği kullanılarak hazırlanmıştır.3 Veriler, bilgisayar ortamında
SPSS 16.0 programında değerlendirilmiştir. Anket verilerinin değerlendirilmesinde
istatistiksel anlamlılık düzeyi için p<0,005
kabul edilmiştir.
Anketin uzunluğu ve alınan cevapların
sınırlılığı nedeniyle anket soruları kontrol,
güvenlik konuları (aydınlatma kontrolü, gürültü
kontrolü ve güvenlik için bireysel parametreler) ile

sınırlandırılmıştır. Mülakat sorularında ise
bu konulara aidiyet, mahremiyet ve sınır
konuları da eklenerek derinlemesine görüşme yöntemi ile bilgi almak hedeflenmiştir.
Çalışmanın veri paketini oluşturan bir
diğer yöntem ise mülakattır. Mülakat
çalışması, birebir derinlemesine görüşme yöntemiyle her iki hastaneden ikişer
hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Mülakat
soruları, anket sorularından elde edilen
bilgilerin desteklenmenin yanı sıra daha
kapsamlı bilgi alabilmek için düzenlenmiştir. Psikososyal beklentilere ilişkin sorular
anket ve mülakat soruları ile katılımcılara
yönlendirilmiştir.
4.

Bulgular

4.1. Anket Verileri
Çalışmanın belirlediği bireysel etmenler;
giriş bölümünde de belirtildiği üzere, cinsiyet, yaş, engel durumu ve çalışılan süredir.
Bu bağlamda, ÇDH’de çalışan hemşirelerin tamamının kadın olduğu görülmektedir.
Yaş grupları incelendiğinde; anket sorularında belirtilen gruplara göre; katılımcıların %43,5’inin 31-40, %34,8’inin 41-50,
%10,9’unun 21-25 ve %10,9’unun 26-30
yaş aralığında olduğu görülmektedir.
Katılımcıların engel durumları incelendiğinde; %6,3’ünün işitme engeli olduğu
görülmüştür. Katılımcıların çalıştıkları
süreler incelendiğinde; %12,5’inin 6-11
ay, %31,3’ünün 1-4 yıl, %25’inin 5-10 yıl
ve %31,3’ünün 10 yıldan fazladır ÇDH’de
çalıştığı görülmektedir.
UDH’de çalışan hemşirelerin; %6,7’si
21-25, %6,7’si 26-30, %46,7’si 31-40 ve
%40’ı 41-50 yaş aralığındadır. Katlımcıların engel durumları incelendiğinde;
%3,3’ünün görme engeli olduğu görülmektedir. Katılımcıların çalıştıkları süreler
incelendiğinde; %3,3’ünün 1 aydan daha
az, %3,3’ünün 1- 5 ay, %13,3’ünün 6-11
ay, %40’ının 1-4 yıl, %20’sinin 5-10 yıl
ve %20’sinin 10 yıldan fazladır UDH’de
çalıştığı görülmektedir.
Araştırma katılımcılarının psikososyal
beklentilerinin mekânsal olarak ne derece
karşılandığını değerlendirmek üzere sorulan
sorular ÇDH ve UDH olarak iki ayrı hastane özelinde değerlendirmeye alınmıştır.
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cılardan %46,2’si doğal ışık kontrolünün
yeterince yapılabildiği konusuna “kesinlikle katılıyorum” cevabını verirken, %30,8’i
“katılıyorum” ölçeğinde cevap vermiştir. %15,4 katılımcı ise “katılmıyorum”
cevabıyla doğal ışığın kontrolünü yetersiz
bulduğunu ifade etmiştir.

Araştırma katılımcılarının psikososyal beklentilerinden biri olan kontrolün, çalışma
mekânlarında onlar için ne derece yeterli
olduğunu görmek üzere anket kapsamında
katılımcılara iki ayrı soru yönlendirilmiştir.
Sorular doğrultusunda ÇDH’de, katılım-
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UDH’de ise katılımcılardan %36,7’si doğal
ışık kontrolünün yeterince yapılabildiği
konusuna “katılıyorum” cevabını verirken,
%13,3’ü “kararsızım” cevabını vermiştir.
%26,7 katılımcı “katılmıyorum” cevabıyla
doğal ışığın kontrolünü yetersiz bulduğunu
ifade ederken, %23,3 katılımcı ise “kesinlikle katılmıyorum” cevabıyla olumsuz bir
ifade belirtmiştir (Tablo 1). Yapay aydınlatma kontrolüne dair ise, ÇDH’de katılımcıların % 46,2’si yapay aydınlatmanın kontrolünün yeterince yapılabildiği konusuna
“kesinlikle katılıyorum” cevabını verirken,
%30,8’i “katılıyorum” cevabı vermiştir. %15,4 katılımcı ise “katılmıyorum”
cevabıyla yapay aydınlatmanın kontrolünü
yetersiz bulduğunu ifade etmiştir. UDH’de
ise katılımcıların % 46,7’si yapay aydınlatmanın kontrolünün yeterince yapılabildiği
konusuna “katılıyorum” cevabını verirken,
%20’si “kararsızım” ve %2’si ise “katılmıyorum” cevabını vermiştir (Tablo 2) (Şekil
4, 5).

Şekil: 3
Anket verilerinin çapraz değerlendirilmesi.

Şekil: 4
Çeşme Devlet Hastanesi, hemşire çalışma
alanları doğal/yapay aydınlatma kontrolü.
Şekil: 5
Urla Devlet Hastanesi, hemşire çalışma
alanları doğal/yapay aydınlatma kontrolü.

Hemşire Çalışma Alanlarında Mekânsal Memnuniyet

Tablo: 1
Hemşire Çalışma alanlarında doğal ışık
kontrolü konusunda anket sorusuna verilen
cevaplar.
Tablo: 2
Hemşire çalışma alanlarında yapay aydınlatma kontrolü konusunda anket sorusuna
verilen cevaplar.
Tablo: 3
Hemşire çalışma alanlarında gürültü
kontrolü konusunda anket sorusuna verilen
cevaplar.

Çalışma mekânlarındaki gürültü kontrolü
konusunda ÇDH katılımcılarından %30,8’i
“kesinlikle katılıyorum” ve yine aynı oranda katılıyorum cevabını verirken, %23’ü
“kararsız” olduklarını belirtmiştir. % 15,4
katılımcı ise “katılmıyorum” cevabını vermiştir. UDH katılımcılarından ise %20’si
“kesinlikle katılıyorum” ve %46,7’si “katılıyorum”, %6,7’si “kararsızım”, %20’si
“katılmıyorum” ve %6,7’si ise “kesinlikle
katılmıyorum” cevabını vermiştir (Tablo 3).
Çalışmanın belirlediği bir diğer psikososyal gereksinim olan güvenlik konusu
anket içerisinde, iş kazaları çerçevesinde değerlendirilmiş; kablo, priz, zemin
malzemesi ile mobilyaların ergonomi için
uygunluğu gibi değişkenler sorgulanmıştır.
Bu doğrultuda kullanıcılara çoktan seçmeli
sorular yönlendirilmiştir. ÇDH’de katılımcılardan %84,6’sı kabloları ve mobilyaları,
%100’ü zemin malzemesini, %92,3’ü
mekânın boyutlarını ve tıbbi elemanları
olumsuz olarak görürken; %100’ü prizleri
risk olarak gördüğünü belirtmiştir. UDH’de
ise katılımcılardan %80’i kabloları, %70’i
mobilyaları, %60’ı zemin malzemesini,
%83,3’ü mekânın boyutlarını, %60’ı tıbbi
elemanları ve %60’ı prizleri risk olarak
gördüğünü belirtmiştir.
Çalışmanın bireysel etkenler olarak
belirlediği cinsiyet, yaş, engel durumu,
çalışılan bölüm ve çalışılan süre parametreleri; anket çalışması kapsamında doğal
ışık, yapay aydınlatma, gürültü kontrolü
ve güvenlik sorularıyla birlikte değerlendirilmiştir (Şekil 3).
Değerlendirme sonucunda;
Yaş-doğal ışık kontrolü ilişkisine bakıldı-

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum

ğında, UDH’de çalışan hemşirelerin yaş
durumu ile doğal ışık kontrolü konusundaki memnuniyetleri arasında istatistiksel
olarak anlamlılık görülmemekle birlikte;
21-25 yaş arası katılımcılardan %50’sinin
doğal ışık kontrolünden memnun olmadığı görülmektedir. Diğer %50 katılımcının
ise “az memnun” ve “kararsız” olduğu görülmektedir. 26-30 yaş arası katılımcıların
%50’si “memnun”, %50’si ise “memnun
değil”; 31-40 yaş arasındaki katılımcıların
%42,9’u “memnun”, %35,7’si “memnun
değil” ve 41-50 yaş arası katılımcıların
%33,3’ü “memnun” ve %33,3’ü “memnun değil” şeklinde cevap vermiştir (Tablo
4).
ÇDH’de çalışan hemşirelerin yaş durumu ile doğal ışık kontrolü konusundaki
memnuniyetleri arasında istatistiksel olarak
anlamlılık görülmemekle birlikte; 21-25
yaş arası, %33,3 “çok memnun”, %33,3
“hiç memnun değil”, %33,3 “kararsız”;
26-30 yaş arası %66,7 “memnun”, %33,3
“çok memnun”; 31-40 yaş arası %50 “çok
memnun”, %16,7 “memnun”, %16,7
“kararsız ve memnun değil”; 41-50 yaş
arası %25 “çok memnun”, %50 “memnun”, %25 “memnun değil” şeklinde cevap
vermiştir (Tablo 5).
Yaş-yapay aydınlatma kontrolü ilişkisi
incelendiğinde, UDH’de çalışan hemşirelerin yaş durumu ile yapay ışık kontrolü
konusundaki memnuniyetleri arasında
istatistiksel olarak anlamlılık görülmemekle birlikte; 21-25 yaş arası katılımcılardan
%33,3’ünün yapay ışık kontrolünden “hiç
memnun olmadığı” görülmektedir. Diğer
%65 katılımcının ise “memnun” ve “çok

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle katılıyorum

ÇDH

15,4

7,7

7,7

30,8

46,2

UDH

23,3

26,7

13,3

36,7

0

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle katılıyorum

ÇDH

0

7,7

15,4

30,8

46,2

UDH

0

33,3

20,0

46,7

0

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle katılıyorum

ÇDH

15,4

0

23,1

30,8

30,8

UDH

6,7

20,0

6,7

46,7

20,0
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Doğal ışık kontrolü
Yaş

21-25

26-30

31-40

41-50

Toplam

Hiç memnun değil

Memnun değil

Kararsız

Memnun

Toplam

sayı

1

1

0

0

2

% yaş

50,0%

50,0%

0,0%

0,0%

100,0%

% doğal ışık kontrolü

14,3%

12,5%

0,0%

0,0%

6,7%

% toplam

3,3%

3,3%

0,0%

0,0%

6,7%

sayı

0

1

0

1

2

% yaş

0,0%

50,0%

0,0%

50,0%

100,0%

% doğal ışık kontrolü

0,0%

12,5%

0,0%

9,1%

6,7%

% toplam

0,0%

3,3%

0,0%

3,3%

6,7%

sayı

2

5

1

6

14

% yaş

14,3%

35,7%

7,1%

42,9%

100,0%

% doğal ışık kontrolü

28,6%

62,5%

25,0%

54,5%

46,7%

% toplam

6,7%

16,7%

3,3%

20,0%

46,7%

sayı

4

1

3

4

12

% yaş

33,3%

8,3%

25,0%

33,3%

100,0%

% doğal ışık kontrolü

57,1%

12,5%

75,0%

36,4%

40,0%

% toplam

13,3%

3,3%

10,0%

13,3%

40,0%

sayı

7

8

4

11

30

% yaş

23,3%

26,7%

13,3%

36,7%

100,0%

% doğal ışık kontrolü

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

% toplam

23,3%

26,7%

13,3%

36,7%

100,0%

memnun” olduğu görülmektedir. 26-30 yaş
arası katılımcıların tamamı “memnun” ve
“çok memnun”; 31-40 yaş arasındaki katılımcıların %17’si “memnun değil”, %17’si
“kararsız”, %67’si “memnun” ve “çok
memnun” ve 41-50 yaş arası katılımcıların
%25’i “kararsız” ve %75’i “memnun” ve
“çok memnun” şeklinde cevap vermiştir
(Tablo 6).
ÇDH’de çalışan hemşirelerin yaş durumu ile yapay ışık kontrolü konusundaki
memnuniyetleri arasında istatistiksel olarak
anlamlılık görülmemekle birlikte; 21-25
yaş arası, %50 “memnun değil”, %50
“memnun”; 26-30 yaş arası %50 “memnun”, %50 “kararsız”; 31-40 yaş arası %21
“memnun değil”, %14 “kararsız”, %64
“memnun”; 41-50 yaş arası %33 “memnun
değil”, %25 “kararsız”, %33 “memnun”
sonuçları elde edilmiştir. Hemşirelerin yaş
durumu ile gürültü kontrolü konusundaki
memnuniyetleri arasında istatistiksel olarak
anlamlılık görülmemekle birlikte; yaş ortalamasının artmasıyla memnuniyet oranının
her iki hastanede de azaldığı belirlenmiştir.
ÇDH’de çalışan hemşirelerin gürültü kont-
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rolünden memnuniyetleri, UDH’de çalışan
hemşirelere göre daha yüksektir.
Çalışma süresi ve gürültü kontrolü konusundaki memnuniyet arasında istatistiksel
olarak anlamlılık görülmemekle birlikte; 1
yıldan az çalışanlara göre, 1 yıldan fazladır
hastanede çalışanların memnuniyetsizlik
oranları daha yüksek olarak görülmektedir. Çalışma süresi ve doğal ışık kontrolü
memnuniyeti arasında istatistiksel olarak
anlamlılık görülmemekle birlikte; çalışma
süresi arttıkça, doğal ışık kontrolünden
memnuniyetsiz olma durumunun arttığı
izlenmektedir. Ayrıca, ÇDH’de çalışan
hemşirelerin UDH’de çalışan hemşirelere
göre doğal ışık kontrolünden daha memnun
oldukları görülmektedir. Çalışma süresi ve
yapay aydınlatma kontrolü memnuniyeti
arasında istatistiksel olarak anlamlılık
görülmemekle birlikte; ÇDH’de çalışan
hemşirelerin UDH’de çalışan hemşirelere
göre yapay aydınlatma kontrolünden daha
memnun oldukları görülmektedir. Ancak
çalışma süresi ile yapay aydınlatma kontrolünden memnun olma durumu arasında
herhangi bir ilişki gözlenmemiştir.

Tablo: 4
UDH’de çalışan hemşirelerin yaş durumu ile
çalışma alanlarındaki doğal ışık kontrolü
konusundaki memnuniyetleri arasındaki
ilişki.

Hemşire Çalışma Alanlarında Mekânsal Memnuniyet

Doğal ışık kontrolü
Yaş

21-25

26-30

31-40

41-50

Toplam

Hiç memnun değil

Memnun değil

Kararsız

Memnun

Çok memnun

Toplam

sayı

1

0

1

0

1

3

% yaş

33,3%

0,0%

33,3%

0,0%

33,3%

100,0%

% doğal ışık kontrolü

100,0%

0,0%

50,0%

0,0%

16,7%

18,8%

% toplam

6,3%

0,0%

6,3%

0,0%

6,3%

18,8%

sayı

0

0

0

2

1

3

% yaş

0,0%

0,0%

0,0%

66,7%

33,3%

100,0%

% doğal ışık kontrolü

0,0%

0,0%

0,0%

40,0%

16,7%

18,8%

% toplam

0,0%

0,0%

0,0%

12,5%

6,3%

18,8%

sayı

0

1

1

1

3

6

% yaş

0,0%

16,7%

16,7%

16,7%

50,0%

100,0%

% doğal ışık kontrolü

0,0%

50,0%

50,0%

20,0%

50,0%

37,5%

% toplam

0,0%

6,3%

6,3%

6,3%

18,8%

37,5%

sayı

0

1

0

2

1

4

% yaş

0,0%

25,0%

0,0%

50,0%

25,0%

100,0%

% doğal ışık kontrolü

0,0%

50,0%

0,0%

40,0%

16,7%

25,0%

% toplam

0,0%

25,0%

6,3%

0,0%

12,5%

6,3%

sayı

2

2

5

6

16

% yaş

12,5%

12,5%

31,3%

37,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

12,5%

12,5%

31,3%

37,5%

100,0%

% doğal ışık kontrolü
% toplam
Tablo: 5
ÇDH’de çalışan hemşirelerin yaş durumu ile
çalışma alanlarındaki doğal ışık kontrolü
konusundaki memnuniyetleri arasındaki
iılişki.

6,3%

ÇDH’de görme engeli olduğunu belirten
herhangi bir hemşire yoktur. UDH’de ise
görme engeli olan katılımcıların tamamı
doğal ışık kontrolünden memnun olmadığını ve yapay aydınlatma kontrolü konusunda kararsız olduklarını ifade etmektedir.
ÇDH de ve UDH de engel durumu ile
güvenlik arasında ilgili değişkenlerde
anlamlılık kaydedilmemiştir.
4.2. Mülakat Verileri
Aidiyet konusu katılımcılar tarafından
değerlendirilirken çoğunlukla mobilya ile
ilişki kurulmaktadır. Mobilyalar hemşirelerin mekâna duydukları aidiyette etkili bir
rol oynamaktadır. Katılımcılar, mobilyalardaki renk, doku, yeterli sayıda olma gibi
değişkenlerin aidiyet konusunda önemli
birer kriter olduğunu vurgulamıştır.
ÇDH’deki katılımcılardan biri hemşire
bankosunun kullanım amacına uygun olmadığını, daha çok bir sekreterya şeklinde
düzenlendiğini ve kullanım alanı olarak yetersiz büyüklükte olduğunu belirtmiştir (Şekil 4, 6). Tedavi odası ve depolama odasının
da oldukça küçük olduğu ve tedavi odasın-

da lavabo olmadığı için zorluk çektiklerini
belirtmiştir (Şekil 4). Evrak, malzeme ve
donanım için ek alan ve bu alanda mobilya
ihtiyacı olduğu anlaşılmaktadır. Tedavi
odasında bulunması gereken bazı cihazların, yer olmadığı için depo ya da dinlenme odası gibi farklı alanlara taşınarak
çözüm yaratıldığı belirtilmiştir. İlaçların
depolandığı buzdolabı dinlenme odasında konumlandırılmıştır. Tedavi odasında
bulunması gereken lavabo eksikliğinden
dolayı hemşirelerin dinlenme odasındaki
ya da tuvalet alanındaki lavabolardan birini
kullanmak zorunda kaldığı aktarılmıştır.
Tüm bu fiziksel ve donanımsal yetersizlikler nedeniye aidiyet duygusunun oldukça
zedelendiği söylenebilir. Öte yandan
ÇDH’de aynı katılımcı çalışma alanındaki
aidiyet duygusunun çalışma alanında kendisi için çok fazla önemli olmadığını, daha
çok dinlenme alanında bu konuyu önemsediğini söylemiştir. ÇDH’de katılımcılardan
biri renk tercihi olarak özellikle cerrahi
grup servislerinde daha dinlendirici tonlar
olmasını istemiştir. Tedavi odasında ise
daha uyarıcı olan canlı renklerin kendileriSayı 34, Kasım 2021
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Yapay aydınlatma kontrolü
Yaş

21-25

26-30

31-40

41-50

Toplam

Hiç memnun değil

Memnun değil

Kararsız

Memnun

Çok memnun

Toplam

sayı

1

0

0

1

1

3

% yaş

33,3%

0,0%

0,0%

33,3%

33,3%

100,0%

% doğal ışık kontrolü

100,0%

0,0%

0,0%

16,7%

16,7%

18,8%

% toplam

6,3%

0,0%

0,0%

6,3%

6,3%

18,8%

sayı

0

0

0

2

1

3

% yaş

0,0%

0,0%

0,0%

66,7%

33,3%

100,0%

% doğal ışık kontrolü

0,0%

0,0%

0,0%

33,3%

16,7%

18,8%

% toplam

0,0%

0,0%

0,0%

12,5%

6,3%

18,8%

sayı

0

1

1

1

3

6

% yaş

0,0%

16,7%

16,7%

16,7%

50,0%

100,0%

% doğal ışık kontrolü

0,0%

100,0%

50,0%

16,7%

50,0%

37,5%

% toplam

0,0%

6,3%

6,3%

6,3%

18,8%

37,5%

sayı

0

0

1

2

1

4

% yaş

0,0%

0,0%

25,0%

50,0%

25,0%

100,0%

% doğal ışık kontrolü

0,0%

0,0%

50,0%

33,3%

16,7%

25,0%

% toplam

0,0%

25,0%

0,0%

6,3%

12,5%

6,3%

sayı

1

2

6

6

16

% yaş

6,3%

12,5%

37,5%

37,5%

100,0%

% doğal ışık kontrolü

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

% toplam

6,3%

12,5%

37,5%

37,5%

100,0%

Yapay aydınlatma kontrolü
Yaş

21-25

26-30

31-40

41-50

Toplam
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Memnun değil

Kararsız

Memnun

Toplam

sayı

1

0

1

2

% yaş

50,0%

0,0%

50,0%

100,0%

% doğal ışık kontrolü

10,0%

0,0%

7,1%

6,7%

% toplam

3,3%

0,0%

3,3%

6,7%

sayı

1

1

0

2

% yaş

50,0%

50,0%

0,0%

100,0%

% doğal ışık kontrolü

10,0%

16,7%

0,0%

6,7%

% toplam

3,3%

3,3%

0,0%

6,7%

sayı

3

2

9

14

% yaş

21,4%

14,3%

64,3%

100,0%

% doğal ışık kontrolü

30,0%

33,3%

64,3%

46,7%

% toplam

10,0%

6,7%

30,0%

46,7%

sayı

5

3

4

12

% yaş

41,7%

25,0%

33,3%

100,0%

% doğal ışık kontrolü

50,0%

50,0%

28,6%

40,0%

% toplam

16,7%

40,0%

10,0%

13,3%

sayı

6

14

30

% yaş

20,0%

46,7%

100,0%

% doğal ışık kontrolü

100,0%

100,0%

100,0%

% toplam

20,0%

46,7%

100,0%

Tablo: 6
UDH’de çalışan hemşirelerin yaş durumu ile
çalışma alanlarındaki yapay aydınlatma
kontrolü konusundaki memnuniyetleri
arasındaki ilişki.
Tablo: 7
ÇDH’de Çalışan hemşirelerin yaş durumu ile
çalışma alanlarındaki yapay aydınlatma
kontrolü konusundaki memnuniyetleri
arasındaki ilişki.

Hemşire Çalışma Alanlarında Mekânsal Memnuniyet

ne canlılık kazandıracağını ve aidiyetlerini
güçlendireceğini belirtmiştir.
UDH’deki katılımcılardan biri mobilyada
öncelik sırası olarak görsellik, kullanılabilir olma ve kolay temizlenebilirliği
belirtmiştir. Çalışma alanındaki sandalye
sayısının yeterli olmadığını ve mevcutların
da ergonomik açıdan uygun olmadığını
eklemiştir (Şekil 5, 7). Bir katılımcı çalışma
alanında ek mobilya ihtiyacı için yazıcının durabileceği bir ünite sayesinde uzak
mesafeye gitmek zorunda kalmayacakları
için gün içindeki zaman kayıplarının azalacağını belirtmiştir. Ayrıca katılımcının,
bu alanda kişisel eşyalarını (bardak, su şişesi,
çanta, vb.) saklayabileceği kapaklı bir dolap
isteği bulunmaktadır. Tüm bu ihtiyaçların
de aidiyet duygusu ile doğrudan bağlantısı
olduğu söylenebilir. Diğer katılımcı çalışma alanında açık renk kullanılmasının motive edici olduğunu ve mevcut durumdan
memnuniyetini dile getirmiştir (Şekil 5, 7).

Şekil: 6
Çeşme Devlet Hastanesi, hemşire bankosu.
Şekil: 7
Urla Devlet Hastanesi, hemşire bankosu ve
arka bölümündeki depolama odası.

Sınır konusu, katılımcılar tarafından
olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilebilmektedir. Sınır kavramının gerekliliğine inanan katılımcılar olduğu gibi, sınırı
hasta ile aralarındaki bağı zayıflatıcı bir
etken olarak değerlendiren katılımcılar da
mevcuttur. Her iki hastanede de bu konuda
mobilyalar ve sosyal ilişki neden olarak

gösterilmiştir. ÇDH’de çalışma bankolarının yükseklikleri yetersiz olarak değerlendirilmiştir. Katılımcılardan biri hemşire
bankolarının yüksekliğinin bel seviyesinin
altında olduğunu ve bu nedenle hasta ve/ya
hasta yakınıyla doğrudan muhatap kaldıklarını belirtmiştir (Şekil 6). Aynı katılımcı,
hemşire çağrı sistemi doğru kullanıldığında
ve herhangi bir tehdit unsuru olmadığı
durumlarda bu tür birebir ilişki kurmaya çok gerek kalmayacağı için çalışma
bankosunun mevcut yüksekliğinin verimli
kullanılabileceğini eklemiştir. Sınırla ilgili
olarak aynı katılımcı hasta yakınları ile
hemşire bankosunda hasta ya da yakını ile
birebir ilişkiye girmeden de çağrı sistemi
gibi birtakım çözümler üretilebileceğini,
böylece bankonun standart çalışma masası
yüksekliğinde yapılabileceğini belirtmiştir.
Bu durumda karşılıklı ilişki kurmanın daha
kolay olduğu, banko yüksekliğini arttırarak
sınırı daha fazla korumanın bir bakıma da
bu sosyal ilişkiyi zayıflattığını eklemiştir.
UDH’de bankonun biçiminin bu konuda
önemli olduğu ve L tipi çalışma bankolarının sınır oluşturma konusunda kendilerine destek olduğu belirtilmiştir (Şekil 5, 7).
Bunun dışında hastalar ile sınır oluşturma
konusunda mobilya düzeninden daha çok
sosyal ilişkinin önemli olduğu vurgulanmıştır.
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Güvenlik konusu katılımcılar tarafından
sağlık, mobilyaların ergonomisi ve zeminde kullanılan malzemelerin iş güvenliği
açısından yeterliliği gibi farklı açılardan
değerlendirilmiştir. ÇDH’de hasta ile
ilgilenirken mobilyaların çekilmek zorunda
olması, uzun vadede çalışanların fiziksel
sağlığını bozan, aynı zamanda hastaya
müdahaleyi önleyen bir durum olarak katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Mobilyaların ağırlığından şikayet edilmiştir. Zemin
malzemesi konusunda UDH’de kayganlık sorun olarak belirtilmiştir. UDH’de
katılımcılardan biri zemin malzemesinin
parlak olmasını (kendisini motive etmesi açısından) tercih ettiğini belirtmiş ancak güvenlik
açısından kaygan olmaması gerektiğini
eklemiştir. UDH’deki diğer katılımcı da
zemin malzemesinin kaygan olduğunu ve
her temizlikte düşme tehlikesinden dolayı
tedirginlik yaşadığını belirtmiştir. Ancak
zemin malzemesinin enfeksiyon kaynağı
olmamasının en önemli kriter olduğunu
eklemiştir. UDH’deki iki katılımcı da mobilyaların fiziksel kullanıma uygun olmadığını, özellikle bilgisayar başındakilerin bel
desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir.
Bilgisayar ekranlarının göz hizasının çok
altında kalması nedeniyle bel ve boyun
ağrıları yaşadıklarını (amnestek hastalığı) ve
buradaki sandalye, masa ve bilgisayarların
konumlarının uygun olmadığını ayrıca
ayaklar için de destek ihtiyacı olduğunu
eklemiştir. Ayrıca katılımcılar tarafından
çalışma sandalyelerinde sırt desteği yanı
sıra kol desteği olması gerektiği de belirtilmiştir. Gürültü kontrolü konusu incelendiğinde her iki hastanede de gürültü kaynağının temel nedeninin hasta yoğunluğundan
ortaya çıkan sesler olduğu anlaşılmaktadır.
Ayrıca diğer gürültü kaynakları arasında
tıbbi cihazlar ve personelin kendi aralarındaki konuşmaları yer almaktadır.
ÇDH’de gürültü kontrolünün hasta kaynaklı gürültüden, katlar ve mekânlar arası
yalıtım azlığından dolayı sorun olduğu
belirtilmiştir. Bunun dışında cihazların
çekilme sesleri, hastalara bağlanan kalp
ritm cihaz sesleri ve personelin birbirine
seslenmesi gürültü kaynakları olarak bildirilmiştir. Aynı zamanda, çalışma mekânında personelin kendi arasında yaptığı
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konuşmaların hasta odalarından duyulduğu
ve bunun büyük bir problem olduğu da katılımcılar tarafından not düşülmüştür. Bunun personelin konforunu etkileyerek stres
seviyelerini arttırdığını belirtmiştir. Aynı
zamanda hastalar için de rahatsızlık yarattığını ve hastanın sağlık durumu üzerine
olan konuşmaların mahremiyet açısından
hastayı olumsuz etkilediğini belirtilmiştir.
ÇDH’deki katılımcılardan biri hastadan
ve personelden kaynaklanan gürültülerin
önlenmesi için ses yalıtımı ile ilgili önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak
odalar arası, katlar arası ve genel kullanım
alanlarında döşeme, mobilya ve duvarlarda
seçilen malzemelerin ses emici özellikte
olması önerisini sunmuştur. Bunun yanı
sıra, hastanenin kurulduğu ilk yıllarda
jeneratör sesinin rahatsızlık verdiği, ancak
sonraki dönemde bunu engellemek üzere
bir ses perdesi yapıldığı belirtilmiştir.
UDH’de gürültü kontrolü konusunda en
büyük sorun hasta yoğunluğu olduğu
belirtilmiştir. Hasta sirkülasyonu, yatış
ve taburcu işlemleri, bu gürültünün ana
nedenleri olarak gösterilmiştir. Bunun yanı
sıra, sedye ve yemekhane arabasının sesi
diğer bir gürültü kaynağı olarak görülmektedir. Kardiyoloji biriminde çalışan bir
katılımcı, hastaya bağlanan monitör seslerinin büyük bir gürültü kaynağı olduğunu,
pump seslerinin sürekli ses yaptığını belirtmektedir. Bu seslere hastaların gürültüsü
de eklenince personelin mesai bitiminde
gürültüden kaynaklı aşırı bir yorgunluk
hissettiğini eklemiştir. Gürültü, katılımcılar
için çok büyük bir problem olarak gösterilmektedir. Gürültüye çözüm önerisi olarak
yalıtım, doğru malzeme seçimi ve bireylerin eğitimi üzerinde durulmuştur.
Koku kontrolü konusunda her iki hastanede hemşirelerin en fazla şikayetçi olduğu
koku kaynağı yemekhane olarak belirtilmiştir. Temizlik malzemelerinden gelen
ve hasta kaynaklı kokular da rahatsız edici
diğer koku kaynakları olarak sıralanmaktadır. ÇDH’de katılımcılar yemekhane kokularının çalışma alanlarına gelmesinden olan
memnuniyetsizliklerini dile getirmektedir.
Bunun yanı sıra az da olsa temizlik malzemelerinden kaynaklanan kokular da onlar
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için bir rahatsızlık sebebi olarak görülmektedir. Ayrıca, ilaç kokusu, laboratuvar
kokusu, medikal gaz kokusundan rahatsız
olan meslektaşları olduğunu belirten katılımcılar, ÇDH’de bu durumun olmadığını,
bunu sağlayan en önemli etkenin ise bu
mekânların iyi izole edilmesi, konum olarak en alt katta ve havalandırmalarının ayrı
çözülmüş olduğunu söylemişlerdir. Ancak,
hasta kaynaklı kokunun onlar için bir sorun
olduğu not edilmiştir. UDH’de katılımcılar
en büyük koku kaynağının yemekhane
olduğunu ve bu kokunun tüm hastaneye
yayıldığını belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra
hastanın bireysel hijyeninin yeterli olmadığını ve bunun kendilerini rahatsız ettiğini
dile getirmişlerdir. Ayrıca, el dezenfektanları dışında kalan yüzey temizliği için
kullanılan dezenfektanların kokularının
rahatsız edici olduğu belirtilmiştir.
Mahremiyet konusunda her iki hastanede
de hemşirelerin mahremiyeti konusunda
üzerinde durulan konular arasında, ses
yalıtımının yetersizliği nedeniyle personel çalışma mekânlarında konuşulanların
hasta odalarından duyulması mahremiyeti
zedeleyen en önemli eksiklik olarak ortaya
çıkmaktadır. ÇDH’de, çalışma mekânlarından hasta odalarına ulaşan ses nedeniyle
konuşmaların hastalar tarafından duyuluyor olması, katılımcılar tarafından mahremiyetlerini zedeleyici bir durum olarak
değerlendirilmektedir. Çalışanların mahremiyetinin dinlenme ve giyinme odalarında
sağlanması, hemşire çalışma bankosunda
her zaman bir görevli olması nedeniyle
bu mekânlara hasta/hasta yakınlarının
erişiminin kontrol edilebilmesi ve kendilerine ait ayrı bir tuvaletleri olması, mahremiyet açısından olumlu yönler olarak
değerlendirilmiştir. UDH’de katılımcılar
tarafından mahremiyet konusunda hastane
içinde sürekli eğitimler verildiği belirtilmiştir. Bu eğitimlerin hem hasta hem de
sağlık çalışanlarını kapsadığı söylenmiştir.
Ancak, hastaların mahremiyetine gösterilen özenin kendilerine gösterilmemesi,
katılımcılar için sorun olarak değerlendirilmiştir. Hemşirelerin çalışma alanlarına
izin istenmeden giriş yapılması kendilerini
rahatsız etmektedir.

5. Tartışma ve Sonuçlar
Hemşire çalışma alanlarındaki mekânsal
memnuniyeti psikososyal beklentiler üzerinden değerlendirmek amacıyla yapılan bu
çalışmada; katılımcılardan ÇDH’de çalışan
hemşirelerin, UDH’de çalışan hemşirelere
göre daha uzun süredir belirtilen hastanede
çalıştıkları görülmüştür. UDH’de çalışan
hemşirelerin ise yaş ortalamasının ÇDH’de
çalışan hemşirelere oranla daha yüksek
olduğu gözlenmiştir. Psikososyal gereksinimleri karşılamaya yönelik mekânsal
verilerin yeterliliği incelendiğinde;
ÇDH’de doğal ışık kontrolünün katılımcılar tarafından daha iyi olarak değerlendirildiği, benzer şekilde yapay aydınlatma
kontrolünde de ÇDH’nin UDH’ne göre
kullanıcıları daha çok memnun ettiği görülmektedir. Doğal ışık kontrolünden memnuniyette katılımcıların çalışma sürelerinin
etkili olduğu anket verilerinde gözlemlenmiştir.
Gürültü kontrolü konusunda her iki hastanedeki memnuniyet oranları birbirine yakın olmakla birlikte, UDH hemşirelerinin
çalışma alanlarındaki gürültü kontrolünden
daha memnun oldukları anlaşılmaktadır.
Gürültü kaynağı olarak her iki hastane
katılımcılarının hasta ve yakınlarından
kaynaklanan gürültüden ve cihaz seslerinden rahatsız oldukları görülmektedir.
Koku kontrolünde yaşanan sorunlarda
en önemli kaynak, her iki hastanede de
yemekhaneler olarak kaydedilmektedir.
Bunun yanı sıra, hastaların kişisel hijyenlerine yeterli özeni göstermemelerinden
kaynaklanan koku da hemşireler için bir
sorun oluşturmaktadır. Her iki hastane katılımcılarının az da olsa yüzey temizliği için
kullanılan malzemelerden rahatsız olduğu
görülmektedir.
Güvenlik konusunda, her iki hastanede de
kablolar yüksek risk olarak görülmektedir. Mobilyalar; konum, büyüklük, boyut,
ergonomik şartlara uyum (bilgisayar yüksekliğinin göz hizasına uygun olma durumu, sandalye-bel

uyumu, çalışma bankosu yüksekliği, vb.) bakımından her iki hastane katılımcıları tarafından
yüksek risk olarak değerlendirilmektedir.
ÇDH’de zemin malzemesi kullanıcılar
tarafından daha büyük risk olarak görülürSayı 34, Kasım 2021
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ken, UDH’de bu durum çok riskli görülmemekte, zemin malzemesinden memnun
oldukları görülmektedir. ÇDH’de tıbbi
malzemeler, prizler daha riskli görülürken;
her iki hastanede de mekân boyutlarının
uygun olmayışı güvenlik konusunda bir
risk olarak değerlendirilmektedir. Böylece,
hava kalitesi, ışık ve ses kalitesi konusundaki ergonomik uygulamaların sağlık
çalışanlarının sağlığı üzerinde önemli ölçüde etkiye sahip olduğu sonucuna varmak
mümkün olmaktadır (Ulrich vd., 2004).
Aidiyet konusunda katılımcılar, derinlemesine görüşmelerde daha çok dinlenme
alanlarını vurgulamış; çalışma alanlarında
aidiyet gereksinimlerinin daha düşük olduğunu belirtmiştir. Çalışma alanlarındaki
aidiyette kullandıkları mobilyaların özellikle bitiş elemanlarının kendileriyle olan
etkileşimi, mekâna aidiyetleri konusunda
etkili olmaktadır.
Sınır konusunda da mekâna aidiyete benzer
şekilde, mobilyaların etkisini vurgulamak
gerekmektedir. Kişilerin çalışma alanlarında özellikle hasta ve yakınlarıyla aralarında
gereksinim duydukları sınır için mobilyalar
önemli birer iç mekân elemanıdır. Hemşire
çalışma bankolarının yükseklik ve biçiminin doğru ele alınması gerekmektedir.
Bir diğer vurgulanması gereken nokta ise
sosyal ilişkilerdir. Her ne kadar mimari bir
öğe olarak tasarıma katılmasa da mimarinin bu sosyal ilişkiyi tanımlama şekli, bu
konudaki tedirginliği azaltacaktır.
Her iki hastane katılımcıları tarafından
mahremiyet konusuna alınan cevaplar ve
literatür değerlendirildiğinde, mahremiyetin daha çok hasta odaklı ele alındığı ancak
hemşireler için de bu konunun oldukça
önem arz ettiği anlaşılmaktadır. Özellikle
hasta ile olan ilişkilerinde mahremiyetlerini sağlamak konusunda sorun yaşadıkları
görülmekte, ses izolasyonunun ve sosyal
ilişkilerin buradaki en önemli belirleyiciler
olduğu anlaşılmaktadır.
Çalışma tarafından belirlenen parametrelerden memnuniyetin; hemşirelerin
öncelikle insan hakları ve çalışan haklarının korunması, sonrasında hastaya karşı
olan hoşgörü ve iyi iş gücü anlamında iş
performanslarının artması, strese, güvenlik
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ihlaline ve yorgunluğa bağlı iş kazalarının
azalması ve dolayısıyla sağlık hizmetlerinin veriminin artması için kaçınılmaz
olduğu düşünülmektedir. Buna karşın, bu
parametrelerdeki eksiklik ya da hataların
tüm bu çıktıların negatif olmasında etkili
olacağı anlaşılmaktadır. Çalışmada katılımcı olan hemşirelerin özellikle mülakat
çalışmalarında oldukça istekli oldukları
gözlenmiştir. Bu durum, sağlık çalışmaları
ile ilgili gelecekte yapılacak çalışmalarda
sağlık çalışanlarının görüşlerinin dikkate
alınması gerekliliğini bir kez daha göstermektedir.
Son yıllarda sağlık birimlerine dair yönetmelik ve yönergeler giderek detaylandırılmakta ve mevzuatlar genişletilmekte olup,
sağlık yapıları iç mekânlarında çalışan sağlık çalışanlarının özellikle psikososyal gereksinimlerini kapsayan herhangi bir resmi
kabul ve standarta rastlanmamaktadır. Bu
durum, sağlık çalışanlarının beklentilerinin
somut bir şekilde biraraya getirilememesi
ve optimum koşulların yönetmeliklerde
yer alamaması olarak görülmektedir. Oysa
sağlık sektöründe bütüncül bir başarı elde
etmek için tüm alanları kapsayan ve farklı
grupların rol aldığı bir yaklaşım sağlamak
gerekmektedir. Hemşire çalışma alanlarındaki iç mekân koşullarının iyileştirilmesi
konusunda yapılan bu araştırmanın da
sağlık personelinin büyük bir bölümünü
oluşturan hemşirelerin stres ve yorgunluğunu azaltarak iş performanslarını artırmak
konusundaki çalışmalara katkı sağlayacağı
düşünülmektedir

•
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Öz
İç mimarların temel çalışma alanlarından
birini de inşa edildikleri dönemdeki
işlevlerini yitirmiş yapıların yeni kullanım
koşulları ve gereksinimleri doğrultusunda
yeniden işlevlendirilmesi oluşturmaktadır.
Yeniden işlevlendirilen yapılar yakın
zamanda inşa edilmiş yeni yapılar olabildiği
gibi işlevini yitirmiş ancak korunması
gerekli kültür varlığı yapılar da
olabilmektedir. Kültür varlıklarının
korunabilmesi ve gelecek nesillere
ulaştırılabilmesi ancak bu konuda bir
hassasiyetin geliştirilmesiyle sağlanabilir.
Tasarım alanında çalışan tüm meslek
grupları gibi iç mimarların da kültür
varlıklarının korunması konusunda
farkındalıkları yüksek olmalıdır. İç
mimarların koruma bilinci konusunda
kendilerini geliştirmelerinde en önemli
basamak lisans eğitimidir.
Çalışma kapsamında; Özyeğin Üniversitesi,
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık
ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde 2019-2020
bahar yarıyılında gerçekleştirilen Mezuniyet
Projesi incelenmiş, öğrencilerin tarihi bir
yapı için yeniden işlevlendirme önerileri
üzerinden koruma bilinci ve eğitim ilişkisi
değerlendirilmiştir. Öğrencilerin lisans
eğitim programlarında zorunlu ve seçmeli
olarak yer alan tarihi yapıların korunmasına
yönelik derslerde edindikleri bilgi
birikimlerini, tarihi bir yapı ile karşı karşıya
kaldıklarında pratiğe aktarabilme becerileri
sorgulanmıştır.
Öğrencilerin yaklaşımlarını analitik bir
şekilde değerlendirebilmek adına; teslim
edilen projeler tarihi yapıyla kurulan ilişkide
olması gereken hassasiyetler ve kriterler
üzerinden tanımlanan dört farklı seviyeye
göre analiz edilmiştir. Proje analiz
çalışmalarının yanı sıra derse kayıtlı olan
öğrencilerden dönem sonunda mezuniyet
stüdyosu deneyimlerini değerlendirdikleri bir
metin yazmaları istenmiştir. Toplanan
metinler önce kullanım sıklıklarına göre
etiket bulutu (tag cloud) ile incelenmiş,
ardından iki farklı araştırmacı tarafından ana
olguların belirlendiği içerik analizi çalışması
yürütülmüştür.
Yapılan değerlendirmelere göre ortak
yönelimler ve farklı yaklaşımlar ortaya
konmuştur. İç mimar adaylarını meslek
hayatlarında karşılaşmaları olası olan tarihi
yapıların yeniden işlevlendirmesi üzerine
donanımlı hale getirmek için öneriler
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Koruma, yeniden
işlevlendirme, iç mimarlık eğitimi.
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Extended Abstract
One of the main interest areas of interior architects is the adaptation of buildings which have lost their authentic functions that
they were built for, to new uses, conditions and requirements. These buildings may not be only the new ones but also the
historic buildings that are listed as a cultural heritage and have to be preserved. Conservation of cultural heritage and
transmitting it to the future generations can only be achieved by raising sensitivity to this value. Therefore, interior architects
should enhance their awareness of the conservation of cultural heritage just like all members and groups working in the field
of architectural design. It is certain that undergraduate education is one of the most important steps in the development of
interior architects’ awareness of conservation.
The present study aims to discuss the importance of developing an understanding of conservation in interior architecture
education. Firstly, Ozyegin University, Faculty of Architecture and Design, Department of Interior Architecture and
Environmental Design undergraduate curriculum was examined to figure out the percentage of theoretical conservation
courses in interior design education. This evaluation brought to mind the question if the theoretical knowledge has been
reflected in practice or not. Because the graduation studio is the last step before entering professional life, students are
expected to demonstrate their skills in interior design by integrating their knowledge from the undergraduate programme. In
the view of conservation awareness; the students have to apply their knowledge of conservation that they have learnt
throughout the theoretical courses and apply such knowledge in their projects. Therefore, the student works of 2019-2020
Spring Semester Interior Architecture Graduation Studio in which students were expected to create adaptive reuse proposals
for a historic building- Paşalimanı Flour Factory- have been evaluated through the relationship between the awareness of
conversation and the interior architecture education. With the resources directed about the subject and seminar series and
technical trips organized throughout the term, it is aimed that the students would perceive the historical texture in which the
historic building is located better, become aware of the unique and need to be protected values of the environment, and enrich
their perspectives in order to emphasize these values in their design they would develop.
Within the scope of the study, student projects submitted at the end of the semester were examined in terms of the differences
in the approach to the historic building and the priorities for preservation. In order to evaluate students’ approaches
analytically, the projects were analyzed according to the four different levels defined on the criterion that should be in
relation with the historic monument. The extent to which the design proposals made by the students met the criterion was
analyzed through the scoring system. In addition to this, at the end of the semester the students who enrolled in the
graduation studio were asked to write texts in which they evaluated their studio experiences. The collected texts were first
examined for the frequency of the words used via a cloud analysis, and then a content analysis study was conducted by two
independent researchers to discover the concepts and relations. In addition to the observations made throughout the term,
these analytical analyses based on the projects and collected texts at the end of the term provided important and comparable
data for the study.
In conclusion, the common tendencies and different approaches of the students to the historic monument were revealed
according to the assessments. Although all of the students have developed a sensitivity for conservation, most of them
mentioned the difficulties in transferring the theoretical knowledge of conservation to reuse practice. It is important to support
the interior design students not only within the scope of the studio course but throughout their education life in order to
increase the awareness of conservation. In this direction, it is necessary to increase students’ awareness on conservation with
the help of compulsory and elective courses that can be added to their undergraduate curriculum. In addition, it would be
beneficial for students to experience adaptive reuse interior design projects related to a historical building that they may
encounter in their professional lives, not only in the graduation studio, but also in the other studio classes before reaching this
stage, on different scales and requirements.
Keywords: Conservation, reuse, interior architecture education.
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1. Giriş
Zengin bir kültür mirasına sahip olan
ülkemizde kültürel sürekliliğin sağlanabilmesi, tarihi çevrenin korunması ve gelecek
kuşaklara aktarılabilmesi görevi çoğunlukla tasarım ve planlama alanında çalışan
uzmanlara düşmektedir. Bu alanda çalışan
mimar, iç mimar, peyzaj mimarı, şehir
plancı gibi uzmanların tarihi çevre konusunda farkındalıklarının yüksek, koruma
bilinçlerinin gelişmiş olması bu çevrelerin
sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından
son derece önemlidir.
İç mimarlık pratiği ağırlıklı olarak mevcut
binaları yeni kullanımlara ve gereksinimlere uyarlamak ile ilgilenmektedir. Zamanının işlevsel ihtiyaçlarını karşılamak
için inşa edilen yapılar, sosyal yaşamdaki
değişiklikler ve kültürel ve sosyo-ekonomik koşulların değişmesine ilişkin ihtiyaçlar nedeniyle işlevsiz hale gelebilmektedir.
İşlevini yitirmiş ancak fiziksel varlığını
koruyan bu yapıların, değerlerini geleceğe
aktarabilmeleri için “yeniden kullanım”
açısından değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Her yapı yapıldığı döneme dair sosyal ve kültürel izler taşımaktadır. Yeniden
işlevlendirme tarihsel, kültürel, anıtsal ve
çevresel değerleri korumak ve bu değerleri
geleceğe aktarmak için koruma alanında
karşımıza çıkan müdahale yöntemlerinden
biridir.
İç mimarlar meslek hayatları boyunca yeniden işlevlendirme odaklı pek çok projede
görev alırken, karşı karşıya kaldıkları yeniden değerlendirilmesi gereken yapıların bir
bölümü korunması gerekli kültür varlığı
yapılar olmaktadır. İç mimar adaylarının
kültür varlıklarıyla koruma çerçevesinde
kurduğu doğru ilişki ve hassasiyetin mezun
olmadan, henüz öğrenim aşamasında geliştirilmesi önemlidir. Bu noktada tasarım
eğitimi ve tasarım eğitiminde tarihi dokuda
gerçekleştirilen çalışmaların önemi ön
plana çıkmaktadır.
Bu çalışmada; iç mimar adaylarının öğrenim hayatları boyunca edindikleri teorik
bilgi birimlerini koruma ile ilgili bir uygulama ile karşı karşıya kaldıklarında pratiğe
dökme durumu Özyeğin Üniversitesi,
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
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mezuniyet projesi çıktıları üzerinden tartışılmıştır. Çalışma kapsamında, 2019-2020
bahar yarıyılı mezuniyet projesi işleyiş süreci ve çıktıları ile ele alınmış; teslim edilen öğrenci projeleri kültür varlığı bir yapıya yaklaşımda belirlenen öncelikli kriterler
doğrultusunda değerlendirilmiştir. Bununla
beraber; sürecin sonunda öğrencilerden
mezuniyet stüdyosunda gerçekleştirdikleri
projeyle ilgili deneyimlerini paylaştıkları
metinler yazmaları istenmiştir. Metinler
incelenmiş, öğrencilerin deneyimlerinden faydalanarak mezuniyet stüdyosunun
koruma bilinci gelişimine katkısı üzerine
değerlendirme yapmak amaçlanmıştır.
1.

İç Mimarlık Lisans Eğitiminde
Koruma
İç Mimarlık eğitimi, zaman ve süreklilik
gerektiren stüdyo tabanlı bir öğrenimdir.
Tasarım stüdyosu; stüdyodaki öğrenme
deneyimi üzerinden öğrencilerin ortaya
çıkan problemleri çözmeye odaklandığı,
yeni anlama biçimleri geliştirdiği, duyumladıklarını bilgiye yansıttığı yer olarak
ifade edilmektedir (Salama 1995; Salama 2015;
Schön 1985; Schön ve Wiggins 1992). İç mimarlık öğrencileri, ilk stüdyodan başlayarak
mezuniyet stüdyosuna kadar her dönem
farklı ölçeklerdeki tasarım problemleri için
çözüm önerileri geliştirmektedir. Stüdyo
dersleri mekân bilgisi, mobilya, ergonomi,
yapı bilgisi ve malzeme, detay, statik-mukavemet, fiziksel çevre kontrolü, rölöve,
sürdürülebilir tasarım anlayışı gibi teorik
ve uygulamalı derslerle desteklenmektedir.
Ancak; diğer tasarım disiplinleri ile benzer
şekilde iç mimarlık eğitiminde karşılaşılan
temel problemlerden biri de öğrencilerin
öğrenim hayatı boyunca teorik ve uygulamalı derslerden edindiği bilgi birikimini
stüdyodaki tasarımlarına ve gerçek hayata
aktarmakta yaşadıkları zorluklardır. Aynı
problem; tarihi çevre koruma, kültür
varlıklarının korunması gibi koruma ve
tasarım temalarının bir arada tartışıldığı
noktalarda da ortaya çıkmaktadır (Ahunbay
vd. 2002). Stüdyo derslerinde özgün tasarım
öncelikli yaklaşım sergileyen öğrenciler, tasarımın çok boyutlu yapısını göz
ardı edebilmektedir. Öğrencilerin büyük
çoğunluğu tasarımlarını geliştirirken,

İç Mimarlık Eğitiminde Koruma Bilinci

çalışmalarını yürüttükleri tarihi çevreye ait
sürdürülmesi gereken fiziksel özellikler ile
yeniden işlevlendirdikleri tarihi yapının
korunması gereken özgün değerlerini bir
arada değerlendirmekte zorlanmaktadır.
Oysa ki; her bir mimari yapının bağlamı,
bulunduğu kent ve yakın çevresi iken, her
bir iç mekânın bağlamı da içinde bulunduğu yapı olduğuna göre tarihi çevrenin kent
ölçeğinden başlayarak iç mekân ölçeğine
kadar devamlı bir yaklaşımla analiz edilmesi gerekliliği kaçınılmazdır (Onay 2015,
194).
Koruma konusunda aktarılan bilgilerin
öğrenciler tarafından stüdyo derslerine
yeterince yansıtılamama problemi ülkemizde pek çok farklı çalışmanın ortak konusu
olmuştur. Karslı ve Fitoz (2018, 127-129),
lisans programlarında koruma teorisinin
öğretildiği pek çok ders olmasına rağmen
öğrencilerin bu bilgiyi tasarım fikrine
dökmekte problem yaşadıklarını belirtmişlerdir. Karakök ve Gökarslan (2017, 54), iki
farklı üniversitenin mimarlık öğrencilerinin
katılımıyla tarihi dokuda çağdaş ek tasarımı konulu bir atölye çalışması düzenlemişlerdir. Çalışma sonucunda; öğrencilerin korumaya dair edindikleri kuramsal
bilgiyi pratiğe yansıtabilmeleri için stüdyo
yürütücülerinin öğrencileri daha fazla reel
çalışma alanlarına özgü proje tasarlamaya
yönlendirmeleri gerektiği tespit edilmiştir
(Karakök ve Gökarslan 2017, 77-78). Bu nedenledir ki; ülkemizdeki çeşitli üniversitelerin iç mimarlık bölümlerinde koruma
temalı gerçekleştirilen çalışmaların sayısı
gitgide artmaktadır. Onay ve Yazıcıoğlu
(2015, 674-675), İTÜ Mimarlık Fakültesi İç
Mimarlık Bölümü’nde 6. dönem stüdyosu
kapsamında gerçekleştirdikleri Ali Paşa
Hanı’nın yeniden işlevlendirmesi projesi
deneyimlerine göre tarihi yapıya müdahalede kültürel anlamın korunması için ana
tasarım kriterinin kamu yararı gözeterek
sosyal açıdan uygun işlevin belirlenmesi
olduğunu savunmaktadırlar. Karakul (2018,
140), Selçuk Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde stüdyo kapsamında öğrencilerin
somut olmayan kültürel miras ve yeniden
kullanım kavramları üzerine yoğunlaşarak
Konya’da bulunan bir 19. yüzyıl yapısı
olan Tantavi Ambarı’nı Türkiye’nin somut

olmayan kültürel miras müzesine dönüştürülmesine yönelik tasarım yaklaşımlarını
paylaşmıştır. Öğrencilerin tarihi bir yapıya
yaklaşım konusunda farkındalıklarını
arttırmak amacıyla Selçuk Üniversitesi İç
Mimari Proje stüdyosunda Konya Öğretmen Lisesi yapısı verilmiş kültürel mirası
koruma ve tasarım stüdyosu arasında ilişki
kurmak amaçlanmıştır (Karakul 2018, 140141).
Uluslararası ölçekte ise koruma bilgisini
pratiğe dökmek için en verimli yerin stüdyo öğrenimi olduğunu savunan çalışmalar
oldukça yaygındır (Embaby 2014, 339-350;
Kapp vd. 2014, 175-177; Clarke vd. 2019, 67-75) Bu
tür çalışmalarda, mevcut doku ve yapıya
yabancılaşmadan yeni fonksiyonlar ekleyerek farklı zaman dilimlerine ait form ve
malzemelerin bir araya getirilme biçimleri
üzerine odaklanmak ana ilkeyi oluşturmaktadır (Sanza 2015, 440). Bununla beraber,
stüdyo içindeki çabanın koruma bilinci
oluşumuna etkisinin yetersiz olduğunu savunan çalışmalar da bulunmaktadır (Orbasli
ve Whitbourn 2002, 67; Wells 2018, 466) Koruma bilinci farkındalığını stüdyo sürecine
dahil etmenin zorlukları üzerine değinen
bu yayınlarda, stüdyoda gerçekleştirilen
projelerin ana odağının tarihi çevre ve
koruma olmaktan ziyade tasarım geliştirme süreci olduğu vurgulanmaktadır (Wells
2018, 467). Jokilehto (2007, 285)’a göre; koruma
bilinci öğrenimini tek bir stüdyo dersi ile
sınırlamak değil, öğrencinin lisans eğitimi
boyunca sürekliliği olan metodolojik bir
yaklaşım ile desteklemek gerekmektedir.
Yaklaşım dahilinde; öğrencilerden çalışılan yapının öznel değerlerini ve kültürel,
sosyo-ekonomik ve çevresel bağlamını
dikkate alarak eleştirel düşünme becerisini
geliştirmeleri beklenmelidir.
2.

Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık
ve Çevre Tasarımı Bölümü Lisans
Eğitiminde Koruma
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Bölümü mezuniyet stüdyosunda her dönem
iç mimar adaylarının sürdürülebilirlik ilkelerini tasarım sürecine dahil ederek tarihi
bir yapıyla koruma çerçevesinde doğru bir
ilişki kurmaları beklenmektedir. Öğrenciler
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ilk kez karşı karşıya kaldıkları bu problemle başa çıkmakta oldukça zorlanmaktadır.
Oysa ki; İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans programında koruma alanında iki adet
zorunlu ders bulunmaktadır. Architectural
Conservation and Surveying (Mimari Koruma
ve Rölöve) dersinde kültür varlığı kavramı
ve koruma ölçütleri, koruma düşüncesinin
tarihsel gelişimi, tarihi yapıdaki bozulma nedenleri, müdahale teknikleri, tarihi
çevre koruma, ulusal ve uluslararası yasal
düzenlemeler ve örgütler konularında bilgi
sahibi olabilecekleri teorik ve uygulamalı
bir öğrenim gerçekleştirilmektedir. Aynı
dönem programın diğer bir zorunlu dersi
olan Details for Interiors II: Adaptive
Re-use (İç Mimari Detayları II: Yeniden İşlevlendirme) dersinde ise mekânların yeniden işlevlendirilmesinde sıklıkla karşılaşılan detay
sorunları ve çözüm yöntemleri üzerinde
durulmaktadır.1
Ancak bölümün lisans programında öğrenciyi doğrudan işin içine katarak proje üretmesinin sağlanabileceği stüdyo derslerinde
koruma odaklı iç mekân projelerine verilen
ağırlık mezuniyet projesi ile sınırlıdır.2
Öğrencilerden mezuniyet projesine gelene
kadar koruma alanında edindikleri bilgi birikimini birleştirip bir sonuç elde etmeleri
beklenmemektedir. Meslek hayatından önceki son adım olan mezuniyet stüdyosunda
ise, iç mimar adayı olan öğrencinin tüm
öğrenim sürecinde edinmiş olduğu bilgi
ve deneyimlerini kullanarak verilen tarihi
yapıya yeni bir işlev yüklemesi istenmektedir. Öğrencilerin mevcut yapının tarihi
değeri ve geleceği arasında bağ kurarak iç
mimari tasarım problemini bütünleşik bir
yaklaşımla çözmesi arzu edilmektedir.
Kültür varlığı bir yapıya yapılacak müdahalenin kapsamı belirlenirken yapının
tarihi ve kültürel arka planını anlamak
önemlidir. Bu nedenle yeniden işlevlendirme için tasarım önerileri geliştirmeye
başlamadan önce, öğrencilerin yapıların
mimari ve mekânsal potansiyelini analiz
edilebilecek farkındalığa ulaşmasının
sağlanması gerekir. İç mimarların temel
çalışma alanlarından biri olan yeniden
işlevlendirme konusundaki yetkinliğini
tarihi çevre ve korunması gerekli kültür
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varlıkları alanında da geliştirebilmeleri
ancak lisans eğitimleri boyunca edindikleri
koruma bilinci sayesinde gerçekleşebilir.
Bununla birlikte bu gelişime katkı sağlayacak önemli adımlardan biri de lisans
eğitimlerindeki uygulamalı derslerde tarihi
yapı ile doğrudan ilişki kurabilecekleri
daha fazla sayıda örnek üzerinde çalışmalarına olanak sağlamaktır. Aksi takdirde;
iç mimarlık lisans öğrencileri öğrenimleri
süresince birçok kez tarihi doku, tarihi yapı
ve koruma temalı sunumlar izlemelerine
rağmen tarihi doku ile ilişki içerisinde
tasarım geliştirme ve bulundukları çevrenin özelliklerinin farkında olma konusunda
sıkıntı yaşamaktadırlar.
3.

Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve
Çevre Tasarımı Bölümü Mezuniyet
Projesi Örneği: Paşalimanı Un
Fabrikası
2019-2020 Bahar döneminde Özyeğin
Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü mezuniyet projesi stüdyosunda
iç mimar adaylarından tescilli tarihi bir
yapıyı kültürel faaliyetlere yönelik bir
program dahilinde yeniden işlevlendirmeleri istenmiştir. Tarihi bir yapının mevcut
durumunun belgelenmesi; alan çalışması
ile yapılan ölçüm ve araştırmaların ardından çizim aşaması da düşünülecek olursa
oldukça uzun bir süreç gerektirdiğinden
öğrencilere rölöve çizimleri hazır olan bir
yapı örneğinin verilmesi tercih edilmiştir. Bu çalışma için Üsküdar Paşalimanı
Caddesi üzerinde, sadece dış duvarları
ayakta olan, tarihi Paşalimanı Un Fabrikası
belirlenmiştir (Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4).
Paşalimanı Un Fabrikası, Paşalimanı Dakik
Fabrikası adı ile de anılmaktadır (Kariptaş
2012, 109). 19.yüzyıla ait önemli bir endüstri
yapısı olan un fabrikası uzun yıllar kullanıldıktan sonra işlevini yitirmiştir. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek
Kurulu tarafından I. derece eski eser olarak
tescil edilmiş olan yapı, 1883’de çıkan bir
yangın sonrasında İstanbul’da ihtiyaçtan
fazla sayıda değirmen olduğu gerekçesiyle
onarılmamıştır (Müller-Wiener 1992, 54). Mevcut değirmenler kentin un ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalınca, yapı yenilenerek
1910 yılında tekrar kullanıma açılmıştır.

1

Özyeğin Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümü Ders İçerikleri. Erişim
Adresi: https://www.ozyegin.edu.tr/tr/
ic-mimarlik-ve-cevre-tasarimi/lisans/
ders- icerikleri.
2 Aynı erişim adresinden stüdyo derslerinin
içerikleri görüntülenebilmektedir.
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Şekil: 1
Paşalimanı Un Fabrikası’nın mevcut
durumunu gösteren fotoğraf.

Şekil: 2
Üsküdar- Paşalimanı Pervititch Haritası.

20. yüzyılın başında kiraya verilen yapı,
1920 yılından sonra İttihat Değirmencilik
Anonim Şirketi tarafından kullanılmaya
başlanmış ve 1940 yılına kadar faaliyetlerini sürdürmüştür. 1940’dan itibaren kullanılmayan tarihi yapı günümüzde oldukça
bakımsız ve harap durumdadır (Kariptaş
2012, 113; Müller-Wiener 1992, 53).
Anıtların hayatını sürdürebilmesi ve korunması toplumsal bir amaç için kullanarak kolaylaştırılabilir (Venedik Tüzüğü 1964).
Bu amaçla günümüzde işlevini yitirmiş
tarihi bir yapının bu türden bir amaç için
kullanılmak üzere yeniden işlevlendirilme-

si istenir. Yeniden işlevlendirmede dikkat
edilmesi gereken temel unsurlardan biri
verilen yeni işlevin kültür varlığı yapının özgünlüğüne ve bütünlüğüne, özgün
plan şeması, malzemesi vb. özelliklerine
zarar vermeyecek nitelikte olmasıdır. Bu
noktada stüdyo konusunun stüdyo yürütücüsü tarafından en başından belirlenmesi
öğrencilerin tarihi yapıya yaklaşımlarını
sürecin başından itibaren yönlendirmiştir.
Tarihi un fabrikasının performans merkezi olarak yeniden işlevlendirilmesinin
öngörülmesi yapının burayı ziyaret etmek
isteyen herkese açık, kültürel bir amaçla
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Şekil: 3
Paşalimanı Un Fabrikası’nın plan rölövesi.
Şekil: 4
Paşalimanı Un Fabrikası’nın kesit rölövesi.

kullanılmasına olanak sağlayacak bir seçenek olması bakımından tercih edilmiştir.
Mezuniyet projesi kapsamında; sanatın
farklı dallarına ev sahipliği yapan bir üretim merkezi olarak öngörülen performans
merkezi başlığı altında, öğrencilere verilen
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iş programına göre yapıda bir adet 150 kişi
kapasiteli çok amaçlı salon, fuaye alanı,
en az bir adet müzik-kayıt stüdyosu, en az
bir adet dans stüdyosu, ihtiyaca yönelik
giyinme-soyunma odaları, yönetim ofisleri,
kafeterya, mutfak ve depolama hacimlerini
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tasarlaması beklenmiştir. Tarihi yapının
yeniden kullanımında işlev ile mekân
arasındaki ilişkisinin nasıl kurulacağı, yeni
işlevin gerektirdiği iç mekândaki değişikliklerin neler olacağı, iç mekân tasarımının
koruma anlayışı ile nasıl uyum sağlayacağı
sorularının cevapları öğrencilerin sunduğu
çözümlerde aranmıştır.
Stüdyo yürütücüsü gerek dönemin ilk
dersinde öğrencilere yaptığı sunum gerekse
yönlendirdiği kaynaklar ile öğrencilerin
yapıyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmalarını amaçlamıştır. İlk hafta öğrenciler ile
okumalar üzerinden yapılan tartışmalar
sonrasında, öğrencilerin yapı ve yakın
çevresine yapılan arazi gezisiyle çevreyi
deneyimlemeleri hedeflenmiştir. Bölgeye
yapılan teknik gezide öğrenciler, Üsküdar-Kuzguncuk hattında gözlem yapma
ve belgeleme, yapının güçlü ve zayıf
yönlerine dair yerinde değerlendirmede
bulunma ve projeleri için olabilecek fırsat
ve tehditleri saptama şansı yakalamışlardır.
Dönem başında gerçekleştirilen gezi ile
öğrencilerin yapının bulunduğu tarihi dokuyu daha iyi algılamaları, çevrenin özgün
ve korunması gerekli değerlerinin farkına

varmaları ve geliştirecekleri tasarımda bu
değerleri vurgulayabilmek için bakış açılarını zenginleştirmeleri hedeflenmiştir.
Dönemin ikinci haftası düzenlenen seminer
dizisiyle öğrencilerin hem endüstri mirasının korunması ve yeniden işlevlendirilmesi
üzerine daha önce aldıkları teorik bilgiyi
canlandırmak hem de gerçekleştirilmiş
çağdaş örnekler görmelerini sağlayarak
farkındalıklarını artırmak amaçlanmıştır.
Bu kapsamda alanında uzman öğretim
üyeleri ve profesyoneller stüdyoya davet
edilerek farklı konularda seminer vermeleri
istenmiştir. Seminerler için davet edilen
konuklar ve sunum başlıkları Tablo 1’de
görülmektedir.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
Mezuniyet projesi, öğrencilerin lisans
eğitimi boyunca tamamladıkları diğer iç
mimarlık stüdyoları ile benzer şekilde yürütülmektedir. Tüm öğrencilerin Pazartesi
ve Perşembe gerçekleşen stüdyo derslerine
katılmaları ve stüdyoyu bir öğrenme mekânı olarak kullanmaları beklenmektedir.
Stüdyo yürütücüsü dönem boyunca haftada
iki yarım gün olan stüdyo saatlerinde
öğrencilerle bir araya gelerek projeleri-

Tablo: 1
Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Bölümü, 2019-2020 Bahar Dönemi Mezuniyet
Projesi Seminerleri.
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nin gelişimini tartışmaktadır. Öğrenciler
dönem boyunca geliştirdikleri fikirler
üzerinden dersin yürütücüsü ile yaptıkları
görüşmelerin yanı sıra belirli aralıklarla
toplanan jürilerde de jüri üyelerinden kritik
alma fırsatını yakalamışlardır. Mezuniyet projesinde öğrencilerin dönem içinde
en az iki ara jüriye ve bir final jürisine
katılımları beklenmektedir. Öğrencilerin
verilen problem için geliştirdikleri çözüm
önerilerini anlatmak üzere hazırladıkları
çizim ve maketler ile sınıf arkadaşlarının
ve jüri üyelerinin önüne çıktığı jüriler iç
mimarlık eğitiminin önemli bir parçasıdır.
Ara jüriler, öğrencilerin tasarımlarıyla ilgili
geri bildirim aldıkları ve çalışmalarını nasıl
geliştireceklerini dair ipucu buldukları
öğrenme deneyimleri iken; final jüri, jüri
üyelerinin projenin başarılı olup olmadığına karar verdikleri son adımdır.
2019-2020 bahar dönemi mezuniyet
projesinde öğrencilerden, kendi bağlamı
içinde karmaşık ve çok boyutlu tasarım
problemleri içeren mekân sistemlerini
tasarlaması, yaşam güvenliği çözümleri
üretmesi, bina servis sistemlerini iç mekân
programıyla bütünleştirmesi beklenmiştir.
Bununla beraber; öğrencilerin tarihi bir
yapının iç mekânını bütünleşik bir yaklaşımla ele almaları ve dolayısıyla kültür
varlığı yapıların korunması konusundaki
farkındalıklarının artarak, bu alanda disiplinlerarası çalışmanın önemini kavramaları
hedeflenmiştir. Bu noktada; iç mimarların
farklı meslek gruplarından uzmanlar ile
birarada ve uyum içerisinde çalışmaları
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Böyle bir
örnekte, farklı mesleklerden kişilerin kendi
uzmanlık alanları çerçevesinde daha etkin
karar alabilmeleri, ortak konunun farklı
noktalardaki hassasiyetleri hakkında bilgi
sahibi olmalarını gerektirir. Konunun
çok disiplinli bir yaklaşım gerektirdiği
öngörüsüyle, jüri üyeleri belirlenirken de
iç mimarlık öğretim üyeleri ile birlikte
mimarlık öğretim üyelerinden de oluşan bir
ekip oluşturulmasına özen gösterilmiştir.
Disiplinler arası işbirliğine önem verilerek
jüri üyeleri arasında mimarlık tarihi ve
koruma gibi farklı alanlardan, alanında uzman akademisyenlerin bulunmasına dikkat
edilmiştir.
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3.1 Çalışmanın Yöntemi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü mezuniyet projesi tarihi bir yapının
yeniden işlevlendirilmesi tasarım problemi
üzerine odaklanması nedeniyle, iç mimarlık eğitiminde korumanın yerini tartışmayı
hedefleyen bu çalışmanın çıkış noktasını
oluşturmuştur. 2019-2020 bahar dönemi başında 17 öğrencinin kayıt olduğu
mezuniyet projesini 15 öğrenci başarılı not
alarak tamamlamıştır. Çalışma kapsamında; öncelikli olarak 15 öğrenci tarafından
teslim edilen projeler, tarihi yapıya yaklaşımdaki farklılıklar ve korumaya yönelik
öncelikler açısından incelenmiştir. Söz
konusu değerlendirme için; kültür varlığı
yapı ile kurulan ilişkide olması gerekli
temel kriterler tanımlanmış, öğrenciler
tarafından getirilen önerilerin bu kriterleri
ne ölçüde karşıladığı puanlama sistemi
üzerinden analiz edilmiştir. Bununla
birlikte, dönem sonunda derse kayıtlı
olan her öğrenciden mezuniyet stüdyosu
deneyimini paylaştığı değerlendirdikleri
bir metin yazması istenmiştir. Toplanan
metinler önce kullanım sıklıklarına göre
etiket bulutu (tag cloud) ile incelenmiş,
ardından iki farklı araştırmacı tarafından
ana olguların belirlendiği içerik analizi
çalışması yürütülmüştür.
Yapılan çalışmada; proje analizi ve öğrencilerin süreci değerlendirdikleri metinler
birlikte ele alınarak tarihi yapıya yönelik
benzer veya farklı yaklaşımlar ortaya
konulmuştur.
3.2

Analiz Yöntemleri

3.2.1 Projelerin Analizi
Öğrencilerin öğrenim süresince edindikleri
bilgi birikimlerinin yanı sıra dönem boyunca jürilerde sundukları önerileri üzerinden
yapılan değerlendirmelerde; kendilerine
tarihi yapının günümüze ulaşmayı başarabilen özgün dokusunun korunması gerektiğinin önemi sıklıkla hatırlatılmıştır. Tarihi
yapı yeniden işlevlendirilirken özgün plan
şeması ve kurgusu ile uyumlu bir öneri
geliştirilmesi, özgün niteliklerine zarar
verecek ağır bir müdahaleden kaçınılması
gerektiği vurgulanmıştır. Her öğrencinin
performans merkezi konusu özelinde kendi
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iş programını oluştururken bu hassasiyetlere dikkat etmesi beklenmiştir. Geleneksel yapım tekniklerini tekrar ederek bir
uygulama gerçekleştirmenin veya modern
yapım tekniklerini tercih etmenin birer
tercih olabileceği aktarılırken, farklı tercihlerin tarihi yapıya getirdikleri üzerinden
değerlendirmelerde bulunulmuştur. Yapının
tarihsel gelişim sürecinin, özgün işlevinin,
geçmişte yapıda gerçekleştirilen endüstriyel üretim sürecinin ve süreci anlatan
teknik donanımlarının ve izlerinin yapının
önemli bir parçası olduğu ve korunması
gerektiğinin altı çizilmiştir.
Öğrencilerin yaklaşımlarını analitik bir
şekilde değerlendirebilmek adına; teslim
edilen projeler tarihi yapı ile kurulan ilişkide olması gereken hassasiyetler ve kriterler
üzerinden tanımlanan dört farklı seviyeye
göre analiz edilmiştir.
Tablo: 2
Mezuniyet stüdyosunda teslim edilen projelerin belirlenen öncelikli kriterler bağlamında
tarihi yapı ile kurduğu ilişki analizi.

Değerlendirme aşamasında göz önünde
bulundurulan kriterler; önerilen tasarımın
tarihi yapının özgün dokusunu koruma

yaklaşımı, müdahale ölçeği, yapının özgün
işlevine yönelik endüstriyel üretim sürecinin yeni kullanımda yansıtılması, yapının
özgün plan şeması, kurgusu, malzeme
ve yapım teknikleri ile uyumlu tasarım
yapılması olarak belirlenmiştir. Bununla
birlikte müdahale aşamasında geleneksel
yöntemlerin mi yoksa modern malzeme ve
yapım sistemlerinin mi tercih edildiği de
göz önünde bulundurulmuştur.
Belirlenen öncelikli kriterler doğrultusunda öğrencilerin mezuniyet projelerinde
çalışma konuları olan tarihi yapı ile kurdukları ilişki analizi sonuçlarına aşağıdaki
tabloda yer verilmiştir. Teslim edilen 15
farklı proje; tablodaki farklı sütunlarda
bulunan kriterleri karşılama derecesine
göre (Eksik: 0 Düşük: 1 Orta: 2 Yüksek: 3) puanlanmıştır. Tabloda kullanılan puanlama
sistemi aynı zamanda projeler konusunda
süreç boyunca gözlemlenen verileri de
sayısallaştırmaya yardımcı olan sonuçlar
ortaya koymaktadır.
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3.2.2 Metinlerin analizi
Proje analiz çalışmasına destekleyici
olması amacıyla, derse katılım gösteren
tüm öğrencilerden dönem sonunda mezuniyet stüdyosu deneyimlerini paylaştıkları
metinler istenmiştir. Aslında her metin açık
uçlu bir soru niteliğindedir. Bu metinler
aracılığı ile öğrencilerin deneyimlerinden
faydalanarak süreci tekrar değerlendirmek
amaçlanmıştır. Yazılması istenilen metinlerde; öğrencilerin stüdyo kapsamında
kendilerine verilen tarihi yapı ile koruma
çerçevesinde kurduğu ilişki ve hassasiyeti
tekrar düşünmeleri, tarihi çevre ve yapıda
çalışmanın zorlukları ile yüzleşmeleri istenmiştir. Böylece öğrencilerin kendilerini
bu alanda ne derece donanımlı hissettiklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yapılan çalışmada 15 öğrencinin birbirinden bağımsız hazırladığı metinlerden
elde edilen 3000 kelime, etiket bulutu (tag
clouding) analizi ve içerik analizi olmak
üzere nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin beraber kullanıldığı bir metodoloji ile
değerlendirilmiştir.
Ön değerlendirme aşamasında; niceliksel
analiz yöntemlerinden biri olan etiket
bulutu (tag clouding) yöntemi kullanılmıştır.
2000’lerin başında ilk kez Jim Flanagan tarafından bir sunum biçimi olarak kullanılan
yöntem ile, 3000 kelimelik metindeki ilk
göze çarpan örüntüleri tanımlamak amaçlanmıştır. Zhou ve Benel (2008, 24) kelime
bulutunun belirli bir metin içinde ortak ve
sıkça tekrar eden temaların tanımlanması
açısından pratik ve işlevsel bir yöntem
olduğunu vurgulamaktadır.
Öğrencilerden toplanan 3000 kelimelik
metindeki kelimeler kullanım sıklıkları ve
ağırlıklarına göre sıralanmıştır. Türkçe’de
sık kullanılan ve bundan dolayı kelime
frekans analizinde dikkate alınmaması gereken sözcükler (ama, fakat, bir, göre, ve, veya, ile,
bu, şu, kadar vb.) ayıklanarak söz konusu kelime bulutu oluşturulmuştur. Ortaya çıkan
gösterimde, kelimelerin boyutları ve renk
tonları önem derecelerine göre değişmektedir. Tablo 3’te görüldüğü üzere; öğrencilere
mezuniyet projesine dair fikirleri sorulduğunda en sık kullandıkları kelimeler “eski”,
“yeni”, “tarihi”, “koruma”, “kimlik”,
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“cephe”, “duvar”, “detay”, “doku”, “iç”,
“ilişki”, “kısıt”, ve “mekân” dır.
Etiket bulutu çalışması bir ön analiz niteliğinde olup bir sonraki aşama olan içerik
analizi için alt başlıklar elde etmek üzere
yapılmıştır. İçerik analizi ile amaçlanan
metinlerden elde edilen verileri derinlemesine inceleyerek ana kavram ve ilişkilere
ulaşmaktır (Creswell 2007; Creswell 2009). Öğrencilerden toplanan metinler iki araştırmacı
tarafından bağımsız olarak incelenerek gözlemlenen farklı olgulara göre farklı gruplara
ayrılmıştır. Daha sonra bu olgular karşılaştırılarak, her gruba belirli başlık verilmiştir.
Belirlenen ortak başlıklar altında kategorize
edilen metinlerin daha derin bir incelemeye
tabii tutulması ile fark edilemeyen kavram
ve ilişkilere ulaşmak amaçlanmıştır.
Açık uçlu soruya verilen cevaplarda yapılan içerik analizine göre; tüm öğrencilerin
öncelikle çalıştıkları tarihi yapıya vurgu
yaptıkları görülmüştür. Çalışma konusu
verilirken dikkat çekilen, dönem boyunca
seminerler ve jürilerde altı çizilen tescilli kültür varlığı bir yapıya müdahalenin
belirli bir hassasiyet gerektirdiği konusunda öğrencilerin tamamının farkındalıklarının yüksek olduğu anlaşılmıştır. Ancak
müdahale söz konusu olduğunda uygun
yöntemleri tasarım kararlarıyla bütünleştirme konusunda zorluk çekmişlerdir. Uygun
bir yöntem arayışındaki öğrencilerin büyük
çoğunluğun “yerinde mevcut olan tarihi
dokunun korunması” ve/veya “tarihi yapının mevcut mimari elemanlarının ön plana
çıkarılması” istekleri üzerinde yoğunlaştıkları görülmektedir.

Tablo: 3
Etiket Bulutu Yöntemi Kullanılarak Yapılan
Metin Analizi Sonuçları.
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Gerek koruma alanındaki bilgi birikimleri
gerekse süreç boyunca altı çizilen hassasiyetler doğrultusunda öğrencilerin tarihi
yapı için geliştirdikleri en temel koruma yaklaşımı yerinde mevcut olan tüm
dokunun sürdürülmesi yönünde olmuştur.
Tasarımlarını geliştirirken mevcut olan
dokunun zarar görmemesi, yok olmaması
yönünde çaba göstermişlerdir. Ancak bunu
yaparken ve tarihi yapıyı değerlendirirken
genellikle yapının günümüze ulaşamamış
unsurlarını göz ardı ettikleri görülmüştür.
Mevcut doku ve yapıdaki izler üzerinden
tarihi yapının bütününü anlama ve bütüncül bir koruma yaklaşımı geliştirme
çalışmaları yetersiz kalmıştır.
Koruma konusunda bir diğer genel yaklaşım ise tarihi yapının mevcut mimari öğelerinin tasarım anlayışı ile ilişkilendirilerek
ön plana çıkarılması yönünde olmuştur.
Bu yaklaşım da yine ilk olgu ile oldukça
benzer olarak alanda mevcut olan, gözle
görülen ve dikkat çeken bir elemanın sürdürülmesi yönündedir. Ancak bu noktada
da benzer bir eksiklik göze çarpmaktadır.
Tasarım anlayışı içerisinde dikkat çekilmeye çalışılan mimari eleman konusunda
yeterli bilgi sahibi olmadan, tarihi yapının
özgün plan ve programı içerisindeki yeri
yeterince araştırılmadan bir yaklaşım geliştirilmeye çalışılmıştır.
Her iki olguda da karşımıza çıkan bu
eksikliğin, tarihi yapının tarihsel gelişimi,
öyküsü, özgün plan ve programı konusunda nasıl bir araştırma yürütülmesi gerektiği
konusunda yeterli bilgi sahibi olunmaması
durumundan kaynaklandığı gibi mezuniyet
projesi içerisinde bu alana yeterince zaman
bulamamaktan da kaynaklandığı düşünülmektedir.
3.3 Bulgular ve Değerlendirmeler
Öğrencilerin tamamı tarihi bir yapıda çalışıyor olmanın bilinci ile gerekli hassasiyetleri göstermeye çalışarak proje sürecine
başlamışlardır. Dönem başında yapılan
seminer dizisi ve yapının bulunduğu yere
gerçekleştirilen alan çalışması bu bilincin
artmasına yardımcı olmuştur. Öğrencilerin
yapı için yeniden kullanım önerilerini geliştirmeden önce yapının tarihsel gelişimi
üzerine derin bir araştırma yapmalarının

son derece önemli olduğu vurgulanmıştır.
Farklı disiplinlerden bir araya gelen jüride
koruma alanında uzman kişilerin bulunuşu
öğrencilerin bu konudaki hassasiyetlerini geliştirmesine dönem boyunca katkı
sağlamıştır.
Ancak, mezuniyet projesi kapsamı gereği
öğrencilerin öğrenim hayatı boyunca
edindiği tüm bilgi ve birikimi dersin istenilen çıktıları üzerinden dönem sonunda
yansıtmaları beklenmektedir. Bu nedenle
öğrenciler, rölöve çizimlerini hazır olarak
aldıkları tarihi yapı hakkında detaylı bir
tarihsel gelişim ve restitüsyon araştırması
yapacak yeterli zamanı bulamamışlardır.
Öğrencilerin mezuniyet projesinin diğer
gereklerini yerine getirebilmek adına bu
alana yeterince vakit ayıramadıkları gözlenmiştir.
Öncelikle yapının mevcut durumu göz
önünde bulundurulduğunda; yapının verilen yeni işleve göre yeniden kullanılabilmesi için günümüze ulaşamayan mekânsal
ilişkileri, iç duvarları, taşıyıcı sistemi vb.
öğeleri yerine iç mekâna yönelik yeni bir
yaklaşım geliştirmek gerekli olmuştur.
Öğrencilerin tamamının yalnızca yığma
taş duvarları günümüze ulaşabilen tarihi
yapıya çağdaş yapım teknikleri ve malzemelerle müdahalede bulunacak şekilde
öneriler geliştirdikleri görülmektedir.
Tarihi yapıya yapılacak müdahalelerde yapılan yeni ekin, eklenen yeni malzemenin
ayırt edilebilir olması gerekir. Öğrencilerin
geleneksel yapım tekniği ve malzemelerini tekrar etmeyen yaklaşımları yapıya
yapılan müdahalelerin tarihi dokudan ayırt
edilebilme imkanını arttırmaktadır. Bir öğrencimiz yaptığı müdahaleyle tarihi yapıyı
daha da görünür kılma amacını şu şekilde
özetlemiştir : “Çalıştığımız yapı geçmişten
gelen bir tarihe, hikayeye ve dokuya sahip.
Ben projemde bu simgesel yapıyı daha
da görünür kılmak, herkes tarafından fark
edilmesini sağlamak için çağdaş malzemeler kullanarak modern şeffaf bir ek
tasarladım.” (Şekil 5).
Dönem boyunca öğrencilere tarihi yapının
restorasyonu sırasında minimum müdahalede bulunmanın önemi vurgulanmıştır.
Restorasyon aşamasında yapılan müdahaSayı 34, Kasım 2021
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lenin geri döndürülebilir olması konusunun
altı çizilmiştir. Ancak bu konu göz önünde
bulundurularak geliştirilmeye çalışılan projeler arasında ancak birkaç önerinin bunu
başarılı bir biçimde karşıladığı görülmektedir.
Pek çok projede tasarımların çıkış noktası
tarihi yapı, tarihi yapının bulunduğu çevre
ve yapının çevresiyle kurduğu ilişki olmuştur. Öğrenciler öncelikle tarihi yapının
bulunduğu çevre ile ilgili ayrıntılı araştırma yapmışlardır. Yapılan araştırmalar
doğrultusunda mevcut doku daha iyi analiz
edilirken kimi öneriler mevcut dokudaki
izlerden referans alarak gelişmiştir.
Yapının arazideki konumlanışı, bitişik
nizam yapılarla ilişkisi, girişleri araziye
ve yapıya yaklaşımda alınan kararlar için
referans oluşturmuştur. Öğrencilerimizden biri tasarım fikrini anlatırken yapı
ve yakın çevresinin araziye konumlaşına
değinmiştir: “Üsküdar’dan Kuzguncuk’a
doğru yürürken eskizler yapıp fotoğraflar
çekmiştim. Dikkatimi çeken nokta topografyanın sanki birike birike yığılmasıydı.
Ana mekânlarımı oluştururken bu özellik
bana yardımcı oldu” (Şekil 6).
Mevcut yapının özellikleri de tasarım
kararlarını etkileyen en önemli unsurlardan
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olmuştur. Tasarımlar geliştirilirken tarihi
yapının cephesi, özgün açıklıkları, döşeme açıklıkları, farklı birimleri arasındaki
mekânsal ilişkileri dikkate alınmıştır. Bir
öğrencimiz ise yapıdaki izleri bir tasarım
konseptine dönüştürmeyi amaçladığını
söylemiştir: “Bir un fabrikasının ana öğesi
değirmen taşlarıdır. Değirmen taşının
temel işlevi; unu döndürülerek ve bastırılarak istenilen şekilde ufalamaktır, Mekân
içindeki kütleleri oluştururken bu işleyişten
yararlanmak istedim. (Şekil 7). ”
Bu konudaki vurguları değişmekle birlikte
tarihi yapıya ait özgün bir mimari elemanın
iç mekân tasarımın ana öğesi haline dönüştürme isteği beş farklı öğrenci projesinde
görülmüştür. Başka bir öğrencimiz projesinin ana fikrini anlatırken mevcut yapıdaki
referanslara bu bağlamda değinmiştir:
“Tasarım fikrimi geliştirirken beni yönlendiren en önemli referans, çalıştığımız tarihi
yapıydı. Paşalimanı Un Fabrikasını incelemeye girdiğimiz ilk an yapının duvarları
beni çok etkiledi. Geçmişten günümüze
kalan tek ortak nokta bu tarihi duvarlardı
ve bu duvarlar içerisinde çok farklı anılar
hapsolduğunu hissetmiştim.”
Endüstri mirası bir yapının mekânsal ilişkilerini ve işleyişini daha iyi anlatabilmek

Şekil: 5
Tarihi yapıyı ön plana çıkarmak amaçlı
tasarlanan şeffaf kütleler, Başak Saygı isimli
öğrenciye ait çalışma (Selin Üst fotoğraf
arşivi).

Şekil: 6
Yapı ve yakın çevre analizlerinin iç mekân
kütle oluşumuna yansıması, Elnur Kayaoğlu
isimli öğrenciye ait çalışma (Selin Üst
fotoğraf arşivi).
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Şekil: 7
Yapıdaki değirmen taşları izleri üzerine yapılan araştırma, İzel Kavuzlu isimli öğrenciye
ait çalışma (Selin Üst fotoğraf arşivi).

Şekil: 8
Fabrikanın Ambar Mekânındaki Tuğla
Kolonlar (solda) ve bacası (sağda), (Selin Üst
fotoğraf arşivi).

adına iç donanımlarıyla birlikte korunması
önemlidir. Mezuniyet projesinde üzerinde
çalışılan tarihi un fabrikası yapısı ise yalnızca dış duvarları ile günümüze ulaşabil-

miştir. Yapının içindeki bölücü duvarlar
ve döşemeler ile iç donanımlar günümüze
ulaşıncaya dek varlığını sürdürememiş,
yok olmuştur. Ancak yapıda üretimin
devam ettiği döneme yönelik ipucu veren
baca, depolama birimleri (ambar) gibi yapısal öğeler ve yok olan diğerlerine ait izler
bulunmaktadır (Şekil 8). Dönem boyunca
yapı ve yapının tarihçesi konusunda yapılan araştırmalar doğrultusunda öğrenciler
söz konusu referanslardan yola çıkarak
projelerini geliştirmişlerdir.
Bir öğrencimiz iç mekân tasarımında tarihi
yapının günümüze ulaşabilen öğelerinden
bacayı öne çıkartmak istediğini belirtmiştir: “Tasarım fikrimi oluştururken tarihi
yapının geçmişten gelen izlerini referans
Sayı 34, Kasım 2021
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Şekil: 9
Yapının bacasının iç mekân tasarımına yön
verdiği eskizler, Şule Özpınar isimli öğrenciye
ait çalışma (Selin Üst fotoğraf arşivi).

alarak ilerledim...Ana öğe olan bacayı öne
çıkarmayı amaçladım” (Şekil 9).
Geliştirilen önerilerin çoğunluğunda tarihi
yapının günümüze ulaşabilen dış duvarlarını sergileme konusunda iç mekânda
özel bir hassasiyetin olduğu söylenebilir.
Bunun için öğrencilerin önerilerinde tarihi
yapının duvarlarını sıvasız olarak bırak-

mak veya iç mekânda galeri boşlukları
oluşturarak yapıyı daha iyi sergilemeye
çalışmak gibi çabalarının olduğu gözlenmiştir. Öğrencilerimizden biri yaptığı
tasarımla tarihi yapıyı sergilemeyi amaçladığını vurgulamıştır: “Yeni bir fonksiyon kazandırdığımız tarihi yapıya şeffaf
ekler tasarlamak istedim. Böylece tarihi
yapının yeni yapı üzerinde de yansıyaTablo: 4
Değerlendirme kriterleri doğrultusunda
yapılan proje analiz genel tablosu.
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rak yaşamaya devam etmesini sağlamak
önceliğimdi.”
Çalışma kapsamında yapılan proje analizi
sonuçları Tablo 2 ve Tablo 4 birlikte incelendiğinde daha net görülebilmektedir.
Öğrencilerin tamamının bitirme projesinin
gereklerini yerine getirebilmek adına tarihi
yapının rölöve ve restitüsyon verilerinin
incelenmesi konusuna yeterince zaman
ayıramadıkları görülse de koruma, minimum müdahale, iç mekân algısı, yakın
çevre analizi, mimari eleman vurgusu gibi
değerlendirme kriteri olarak belirlenen
farklı başlıklarda tasarım süreci boyunca
birbirinden farklı hassasiyetler geliştirdikleri gözlenmektedir (Tablo 2; Tablo 4).
4.

Sonuç

Kültürel miras bakımından oldukça zengin
olan ülkemizde tarihi yapılar iç mimarların
meslek hayatlarında karşılaşacakları yapı
örneklerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. İç Mimarlık disiplini, mevcut
yapıların korunmasında yapının değerinin
ve durumunun doğru şekilde analiz edilmesinden ve doğru çözümler üretilmesinden
sorumludur (Brooker ve Stone 2010). Dolayısıyla, iç mimarlık eğitiminin koruma olgusuna
karşı mesleki yeterliliklerini geliştirmekte
rolü büyüktür. Bu bilinç lisans düzeyinde başlamalı, yüksek lisans ve doktora
düzeyinde koruma odaklı programlar ile
desteklenmelidir.
Özyeğin Üniversitesi, İç Mimarlık ve
Çevre Tasarımı Bölümü, 2019-2020 bahar
yarıyılı mezuniyet projesinde verilen tarihi
yapının yeniden işlevlendirilmesi konusu
ve bu konuya yönelik öğrencilerin yaklaşımları üzerinden, iç mimarlıkta koruma
öğreniminin yeri ve önemi konusunda
birkaç temel değerlendirme yapmak mümkündür.
Uluslararası araştırmaların da altını çizdiği
gibi koruma bilincinin artırılması adına öğrencinin yalnızca stüdyo dersi kapsamında
değil öğrenim hayatı süresince bu alanda
desteklenmesi önemlidir. Bu doğrultuda
öğrencilerin programlarına eklenecek
zorunlu ve seçmeli dersler ile koruma
farkındalıklarının arttırılması gereklidir.
Bunun yanı sıra öğrencilerin tarihi bir yapı

ile ilişkili iç mekân projelerini yalnızca
mezuniyet projesinde değil bu aşamaya
gelmeden önceki stüdyo derslerinde de
farklı ölçek ve gereklilikler üzerinden
deneyimlemiş olması faydalı olacaktır.
Tasarım eğitiminin temel problemi olarak
birçok farklı araştırma ve yayında belirtilen
öğrencilerin lisans eğitimi süresinde edindikleri bilgiyi tasarım stüdyolarına aktarmakta çektikleri zorluk bu çalışmada da ön
plana çıkan maddelerden bir diğeri olmuştur. Benzer bir problem hemen hemen tüm
derslerde yaşanmakla birlikte çok boyutlu
bir yaklaşım gerektiren tasarım stüdyolarında özellikle ön plana çıkmaktadır. Her
dersin belirli bir içeriği ve dönem sonunda,
yani kısıtlı bir zaman içerisinde, tamamlanması beklenen çıktıları bulunmaktadır. İç
Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü mezuniyet projesi özelinde düşünüldüğünde;
öğrencilerin 14 haftalık bir zaman içinde,
verilen tarihsel bağlamı analiz edip tasarım
programını yeniden işlevlendirmeye göre
yorumlayarak, kavramsal bir çerçeve
oluşturması ve oluşturulan kavramsal
yaklaşım dahilinde çok boyutlu bir tasarım problemine mesleğin gereklerine ve
ilgili yönetmeliklere göre çözüm üretmesi
beklenmektedir. Bu beklenti ve hedeflere
yoğunlaşan öğrenciler çoğu zaman lisans
eğitimi boyunca diğer derslerde edindikleri
bilgi birikiminin önemli bir bölümünü projelerine yansıtma fırsatı bulamamışlardır.
Parçaları bir araya getirmesi beklenen taraf
elbette öğrenciler olmakla birlikte öğretim
üyelerinin süreci yönlendirebilecek çeşitli
formüller üzerinde çalışmaları da faydalı
olacaktır. Örneğin; teorik derslerin stüdyo
dersleriyle entegre olmasını sağlayacak
hibrit çalışmalar öğrencilerin teorik olarak
öğrendiği bilgileri uygulamaya yansıtması açısından verimli olacaktır. Tarihi bir
yapının yeniden işlevlendirilmesi üzerine
odaklanan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Bölümü Mezuniyet Stüdyosunun; bölümün lisans programında koruma alanında verilen derslerle entegre bir biçimde
yürütülmesi önerilebilir. Böyle bir yaklaşım ile; öğrencilerin lisans eğitimlerinin
6. döneminde zorunlu ders olarak aldıkları
Architectural Conservation and Surveying
(Mimari Koruma ve Rölöve) dersi kapsamında
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üzerinde çalıştıkları proje konusuna Mezuniyet Stüdyo dersinde de devam edilmesi
sağlanabilir. Bu durum öğrencilere verilen
konunun hem koruma hem de yeniden
işlevlendirme ile getirilen çağdaş iç mekân
tasarımı boyutunun ayrıntılı olarak tartışılma olanağı sağlamasının yanı sıra tarihi bir
yapının korunması konusunda öğrendikleri
teorik bilgiyi uygulamaya koymaları konusunda fırsat tanımaya, koruma alanındaki
farkındalıklarını bir kat daha arttırmaya
katkı sağlayacaktır.
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Öz
Doğal akışlarının bozulduğu günümüz
çağında, küresel iklim değişikliği ve küresel
kuraklık problemlerinin gündeme gelmesi ile
birlikte, su en önemli konulardan birisi
olmuştur. Hem doğal hem de kültürel bir
olgu olan su, çok boyutlu ve çok katmanlı
yapısı gereği birçok farklı disiplin tarafından
çalışılmaktadır. Su, farklı coğrafyalardaki
durumların, farklı disipliner yaklaşımların,
farklı anlayışların arasında bir köprü kurmak
için benzersiz olanaklar sunmaktadır. Ancak
bu çok disiplinli yaklaşım bir potansiyel
olmak yerine, sıklıkla, problemin
değerlendirilmesinde ve çözüm
oluşturulması aşamasında disipliner sınırlara
hapsolmaktadır. Bu çalışma, su üzerine
çalışan farklı profesyonellerle yapılan
mülakatları içermektedir. Bu mülakatlar,
insan-su ilişkisinin diyalektiğini, problempotansiyel-çözüm üzerine sunulan bakış
açılarını ve su sorunlarının çözümüne
yönelik bilimsel, fiziksel ve eylemsel
yöntem ve araçları, kısaca profesyonellerinin
ekosistemini bir arada sunmaktır. Böylece,
disiplinler-ötesi bir bakış açısı ile su
meselesine bütüncül bir perspektiften
bakmanın ve ortak çözümler üretmenin
yollarını aramayı hedeflemektedir. Çalışma,
şu soruların yanıtlarını aramaktadır. Su
üzerine çalışmalar yapan profesyoneller,
disipliner sınırlar olmadan nasıl bir
ekosistem ortaya koyuyorlar? Bu
ekosistemde üretilen fikirler yumağı, modern
çağda su ile ilişkimizdeki kopukluklara nasıl
çözümler öneriyorlar? Disiplinler ötesi bir
bakış açısıyla su problemlerinin çözümü
mümkün müdür? Bu sorular, suyla
kurduğumuz ilişki üzerine fikir üreterek
gezegenle olan ilişkimizi de sürdürülebilir ve
dirençli bir şekilde yenilemeye dair ipuçları
yakalamaya yöneliktir. Profesyonellerin
ekosistemi, Guattari’nin üçlü ekolojisinde
olduğu gibi, su ile ilişkimize zihinsel,
toplumsal ve çevresel düzeyden bütüncül bir
ekolojik perspektiften yaklaşmayı ve çeşitli
yöntemler ve araçlar ile çözümler üretmenin
yollarına ışık tutmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Su-insan ilişkisi,
sürdürülebilirlik, zihinsel ekoloji, sosyal
ekoloji, çevresel ekoloji, Guattari.
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Extended Abstract
Water, both as a natural and a cultural phenomenon, is studied by various disciplines due to its multi-dimensional and multilayered structure at the natural and societal levels. Thus, it offers unique opportunities to bridge between different
geographies, disciplinary approaches and perspectives. However, instead of understanding this diversity as a potential, water
studies are confined into disciplinary boundaries during evaluation of the water-related problems and each discipline seeks
solutions within its scope of area of research. On the one hand, as Felix Guattari (1989) claimed that the logic of ecology
(namely, relationship) is multi-dimensional.
This study is an outcome of in-depth interviews held with professionals from different disciplines working on water. These
interviews present the complex interconnected system of professionals’, in other words ecosystems of professionals, to identify
their ecological understanding of the problem-potential-solution towards human-water relationship and their mental-physicaltactical methods against water-related-problems. Thus, this study aims to provide a holistic picture of the human - water
dialectic of professionals with a transdisciplinary perspective. The study seeks answers to the following questions: What kind
of ecosystem does professionals working on water reveal without disciplinary boundaries? What kind of solutions does this
ecosystem offer responding to the disconnections in our relationship with water in the modern era? Rather than an
exclusionary perspective, what opportunities does a transdisciplinary perspective provide for a sustainable future?
When the interviews were evaluated, it matches with Guattari’s notion of ecology at three levels: mental, social, and
environmental levels. The first group of professionals defined their relationship with water through sensory experiences on an
individual basis that should be kept alive through local stories, myths and memories as well as daily routines and rituals. It is
similar to Guattari’s mental ecology that refers to phenomenological constructs covering subjective and individual-based
relationship with water. The second group of professionals argued that there was a social-political relationship between human
and water in the broader urban reality and the main reason behind the recent problems with water was political. In Guattarian
term, it is social ecology constructed by as social, ideological and cultural production that is significantly discussed by various
critical social theorists.These interviewees suggested that the distrupted relationship can only be the renewed through activism,
constructing public opinion, and activity-based reuse to evoke the sense of place. Another group of professionals emphasized
the dynamics of water by analyzing and mapping of its nature, to return to the true ecology of water through physical
arrangements and design, rather than focusing on who is in charge of disrupting the relationship with water. It matches with
Guattari’s environmental ecology that refers to the physical and spatial organizations and processes constructing the
relationship. Each ecological level is closely linked, synchronized and juxtaposed with each other.
The professionals ecosystem sheds light on the transdisciplinary relationship with water from a holistic and transdisciplinary
ecological perspective (from the mental, societal and environmental level. )A holistic approach to water requires combining
different levels of ecology (or type of relationship) at the same time. As Guattari (1992) stated, there can be no change in
mentalities without changes in the social and physical environment. Or, if the mental relationship does not reach the social
level and not led a physical transformation, it will remain incomplete. Bringing water into daily life practices and routines,
becoming a part of urban life at the social level, revitalizing memory, and planning it in such a way to regain its natural flow
and ecology will lay the foundations of a sustainable and resilient relationship. A holistic management and planning approach
will renew our relationship with water on an individual (subjective), social and physical level and provide clues to renew our
relationship with the planet in a sustainable and resilient way.
Considering the limitations of the study, it should be noted that the interviews only reflect the views of a group of professionals.
Keywords: Water-human relationship, sustainability, mental ecology, social ecology, environmental ecology, Guattari.
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Su ile Dirençli İlişkiler Kurmak

1.

Giriş

Eliade’nin ilahi metnine göre su, tüm potansiyeli sembolize eder: “o, tüm olası varoluşun kaynağı olan fons et origo’dur ... tüm
formların geldiği ve geri dönecekleri ilkel
maddedir” (Eliade, 1979, s.188). Ancak doğası
bu kadar basit olan bir yapının kurduğu
ilişkiler biraz daha karmaşıktır. Su ve onun
hareketi, tıpkı birçok etmenin onu meydana
getirmesi ve tesir altında bırakması gibi,
birçok ilişkiyi hem saklar hem de üretir
(Attala 2021). Dünya üzerindeki tüm sosyal
sistemlerin bir hidrolik boyutu vardır ve
su çok eski zamanlardan beri dünyanın her
yerinde kutsal etkinliklerden dini törenlere
kadar sosyal yaşamla iç içedir. Bu anlamda
su hem doğal, hem de kültüreldir. Böylece
su üzerine üretilen düşünceler, doğa ve
insan, bütün ve parça, evrensel ve yerel
arasındaki ilişkiler hakkındaki kuramsal
sorgulamaları ele almak için bir potansiyel
sunmaktadır (Tvedt ve Oestigaard 2010, s. 5).
2000 yıldan daha uzun bir süre önce, antik
dünyayı gezen Yunan coğrafyacı Pausanias,
merkezinde süslü bir çeşme olmadığı sürece hiçbir şehrin kendisine şehir deme hakkına sahip olmadığını vurgulamıştır (Tvedt ve
Jakobsson, 2006). Yani insan, suyu bir değer
olarak görmediği sürece “insanın kurduğu
ve kültür üreten tek yapısı olan kent” (Kılıçbay,1996) bile önemini yitirmektedir.
Dünya üzerindeki tüm sular bir sistem
olarak birbirine bağlıdır. Ancak modern
toplumun yaşam biçimi, suyun akışında
ve bütünsel yapısında bozulmalara sebep
olmaktadır. 1995 Kimya alanında Nobel
ödülü sahibi Paul Crutzen, ödül konuşmasında artık vahşi doğadan bahsedemeyeceğimizi, gezegenin en uzak noktalarının
bile insan etkisinin oluşturduğu karbon
ve nitrojen emisyonuna maruz kaldığını açıkladığından beri artık Antroposen
çağında olduğumuz ve insandan bağımsız
bir doğanın varoluşunun imkansız olduğu
kabul edilmiştir. Sulu tarımın ve turizmin
ihtiyacı doğrultusunda suyun kontrol altına
alınması ve üzerinde kurduğumuz milyonlarca su yapısı ile suyun, doğal, mevsimsel
ve yıllık ritmini kaybetmesi ile sonuçlanmıştır. Değiştirilen su ve diğer sistemlerin
sonucu, günümüzde küresel, iklim değişik-

liği, küresel ısınma ve kuraklık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu problemlerin çok
boyutluluğu sebebiyle su konusunu çalışan
sayısız disiplinden bahsetmek mümkündür.
Mühendisler, plancılar, mimarlar, antropologlar, coğrafyacılar, sanatçılar ve daha
bir çok meslek dalı, kendi profesyonel
alanlarından su konusunu çalışmaktadırlar. Sanatçılar, suyun algısal özelliklerine
odaklanırken, mühendisler, suyun mekâniği ve teknik çözümler ile ilgilenmekte,
tasarımcı, mimar ve plancılar, suyun alt ve
üst ölçeklerdeki mekânsal ilişkilerine ve
düzenlemelerine, antropologlar suyun kültürle ilişkisine ve kültürel olarak yapılandırılmasına odaklanmaktadırlar. Ancak bu
çeşitlilik, sıklıkla birbiriyle ilişki kurmayan
disipliner sınırlara hapsolmaktadır. Oysa
ki, suya ve su ile ilgili problemlere disiplinler ötesi bir yerden bakmak, çeşitlenen
tanımlamaları ve çözüm araçlarını bir
arada değerlendirmek için eşsiz bir kapı
aralamaktadır.
Bu yazının amacı, su üzerine çalışan farklı
profesyonellerin günümüzde su-insan arasında kurulan ilişkiye yönelik yaklaşımları
analiz etmek ve su problemlerine karşı profesyonellerin ürettikleri bilimsel, fiziksel
ve eylemsel çözümleri bir arada sunmaktır.
Farklı profesyonellerin bakış açılarını bir
araya getirerek ve etkileşime sokarak,
bu ilişkilerin toplamının mekânlara yeni
anlamlar yükleyerek küresel çözümde kurabileceği yeni bağlantıların olasılıklarını
araştırmaktadır. Su, farklı coğrafyalardaki
durumların, farklı disipliner yaklaşımların,
farklı anlayışların arasında bir köprü kurmak için benzersiz olanaklar sunmaktadır.
Bu çalışma, küresel iklim değişikliği, küresel ısınma ve su kıtlığı gibi problemlerin
görmezden gelinemeyecek şekilde önemli
bir küresel sorun olması ile birlikte su ile
ilişkimizin kritik hale geldiği günümüzde,
şu soruların yanıtlarını aramaya odaklanmaktadır. Birinci olarak, su üzerine
çalışmalar yapan profesyoneller disipliner
sınırlar olmadan nasıl bir ekosistem ortaya
koyuyorlar? Bu ekosistemde üretilen fikirler yumağı, modern çağda su ile ilişkimizdeki kopukluklara nasıl çözümler öneriyorlar? Bu alanda çalışan farklı meslek
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Mesleği

Çalışmaları

Dr.Luci Attala

Antropolog

Wales Trinity Saint David Üniversitesi(UK)’de öğretim üyesi. Su kıtlığı yaşanan bölgelerde
kültürün suyun kullanımını nasıl şekiilendirdiği çalışmıştır. Su Bizi Nasıl İnsan Yapar? [How
Water Makes Us Human?] (2019) isimli kitabında tüm canlıların fizyolojisinin, içlerinde
suyun rahat hareket edebilmesine bağlı olarak şekillendiğini ortaya koymuştur.

Ezre Dinarama

Mimar

Flood Park, Budapest Southgate Masterplan, Verde Prato, Pachacamac Park gibi dünyanın
çeşitli yerlerinde su üzerine master planlar ve projeler üretmiştir.

Sinem Dişli

Fotoğraf Sanatçısı

Amerika ve Türkiye arasında çalışan bir fotoğraf sanatçısı. Özellikle Fırat Nehri
Bölgesi’ndeki değişimlerden ilham alarak tasarladığı Cereyan isimli çalışmasında suyun,
ülkesel sınırlarla bölünmesinin yarattığı problemlerin sınırları aşan sonuçlarını ortaya
koymuştur.

Hazel Kılınç

Heykel Sanatçısı

Hazel Kılınç, Ankara’da yaşayan ve yüksek lisans çalışmalarını su üzerine yapmış bir
sanatçıdır. Ankara dereleri üzerine Donga (2020) isimli sanatsal çalışması kentli- bellek
ilişkisini sorgulamaktadır. Ekin Kula ve Pınar Köksal ile gerçekleştirdikleri Soluk Mavi
Nokta (2021) projesi yaşam, yaşam döngüsü ve su arasındaki ilişkiyi sorgulamışlardır.

Patrick Lydon

Yazar, Video
sanatçısı

Japonya’da yaşayan Amerikan asıllı video, metin sanatçısı. Içinde olduğu, “Typhoon
Queenings” adlı Sanatçı Kolektifi aracılığı ile suyun döngüsünü araştırmaktadır.

Emma LD

Illüstratör

Londra’da yaşayan grafik sanatçısı ve illüstratör .Yere bağlı olarak gelişen su hikayelerini
araştırmaktadır. Lathe isimli çalışması, mitoloji, günlük hikayeler ve yer arasında bir köprü
kurmaktadır.

Dr.Elçin Özdamar

Kimyager,
Bağımsız
Araştırmacı

Yasin Semiz

Mühendis,
Yönetmen

Elçin Özdamar, Ankara’da yaşayan bir bağımsız araştırmacıdır. Yasin Semiz Ankara’da
yaşayan mühendis ve yönetmendir. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası işbirliği ile, kent
büyüdükçe üstü kapatılan, caddelerin altına hapsedilen ve günümüzde semt isimlerinde
kalmış Ankara dereleri hakkında “Asfaltın Altında Dereler Var” (2019) isimli araştırma
temelli bir belgesel üretmişlerdir. Belgesel, 2020 Ankara VEKAM Özel Ödülü ve 2019
Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali en iyi üçüncü belgesel ödülünü almıştır.

Aubrey Penney

Küratör, Yazar

Su ile ilgili problemleri, erişilebilirlik üzerine üretilen önlemleri, yaratıcılık alanları olarak
tanımlamış ve yeniden kurgulama ve kurumsal sergileme politikalarının dışında bağımsız
pratikler üreten yazar ve küratör.

Serkan Taycan

Mühendis, Sanatçı

Su ile kent ilişkisi üzerine araştırma temelli projeler üreten Serkan Taycan, bir inşaat
mühendisi ve sanatçıdır. Taycan, suyu kent-su-teknokrasi üçgeninde değerlendirmektedir.
Kızılırmak deltası için hazırladığı Hydrolab Cappadocia, Mezopotamya bölgesi için
hazırladığı Hydrolab Mezopotamia, Atina Kifisos Nehri için hazırladığı Hydrolab Attica
ve İstanbul için hazırladığı İki Deniz Arasında projelerinde özellikle kentin su ile kurduğu
ilişkiyi sorgulamıştır.

disiplinlerinden araştırmacılar ve sanatçılar
bizi çözüme yaklaştırır mı? Tıpkı etrafındaki sınırları belirsizleştirmesi gibi, su da,
disiplinlerin sınırlarını da aşmamıza, bilim
ve sanat, gerçek ve algılanan arasındaki
sınırları aşmamıza yardımcı olabilir mi?
Disiplinler ötesi bir bakış açısıyla su problemlerinin çözümü mümkün müdür? İkinci
olarak, suyla kurduğumuz ilişki, yaşamla
ve gezegenle olan ilişkimizi yansıttığına,
hatta şekillendirdiğine göre, bu ilişki üzerine fikir üretmek gezegenle olan ilişkimizi
de yenileyebilir mi? Dirençli bir yaşamın
anahtarı, bu ilişkinin ve yaşam biçimlerimizin düzeltilmesinde yatıyor olabilir mi?
2.

Akış Hikayeleri: Profesyonellerle
Görüşmeler

Ekoloji, ilişkileri araştıran bir bilim alanı
ise, ekosistem bu ilişkilerin aktörleriyle
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ve çevreleriyle birlikte ortaya koyduğu
ortamdır (URL 1). Su üzerine çalışan profesyoneller, hem bu ekosistemin ve değişimin
öncül aktörleridir, hem de kendileri iç-dış
ilişkileri olan bir ekosistem oluşturmaktadırlar. Bu çalışmanın araştırma nesnesi,
“Akış Hikayeleri/Flow Tales 1”1 projesi
kapsamında yürütülmüş olan su oturumları
esnasında yazarlar, görsel sanatçılar, küratörler, illüstratörler gibi farklı alanlarda
çalışan sanatçılar ve antropologlar, mühendisler, mimarlar gibi farklı disiplinlerden
araştırmacılarla yapılan yaklaşık kırbeşer
dakikalık derinlemesine mülakatların
ürünüdür. Mülakat yapılan profesyoneller,
su konusu üzerine ekolojik bir yaklaşım
benimsemiş, su ile ilgili problemlere teknik
çözümlerden daha önemlisi, kavramsal
bir kavrayış geliştirmiş farklı meslek
disiplininden araştırmacı ve sanatçılardan

Tablo: 1
Görüşme yapılan profesyonellerin listesi,
meslekleri ve ön plana çıkan çalışmaları.

1

Flow Tales /Akış Hikayeleri Projesi,
günümüzde bozulmuş akışların çağında,
peyzaj ve topluluk arasindaki ilişkiyi yerel
ve küresel ölçekte eleştirel bir şekilde
araştıran ve bu araştırmayı sanatsal
üretim için bir ilham kaynağına dönüştüren
sanatçı, antropolog, arkeolog, mimar,
fotoğrafçı, video yapimcısı, tasarımcı vb.
su üzerine çalışan profesyonelleri bir araya
getiren bir projedir. Proje ile ilgili bilgilere
youtube kanalından https://www.youtube.
com/channel/UCu4rlRs_thwoVtm7axqa9Mg
ve çevrim içi sergilerin olduğu flowtales.com, flow-tales-exhibition.com
websitelerinden erişilebilir.
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oluşmaktadır. Tablo 1’de mülakat yapılan
profesyonellerin isimleri, meslekleri ve ön
plana çıkan çalışmaları özetlenmiştir.
Yapılan mülakatlar, profesyonellerin,
insan-su ilişkisinin diyalektiğine, problem-potansiyel-çözüm üzerine sundukları
bakış açılarına ve su problemlerine yönelik
bilimsel, fiziksel ve eylemsel çözümlerine,
kısaca profesyonellerinin ekosistemine
genel bir bakış sunmaktadır. Böylece, bozulmuş akışların çağında, su üzerine çalışan farklı coğrafyalardaki profesyonellerin
arasında anlamlı bağlantılar kurarak, su ile
ilişkimize yönelik yeni ortak anlam ve değerlere ulaşmanın ve bu anlamları küresel
düzleme taşımanın yolları aranmaktadır.
Bu çalışmada önceden hazırlanmış, yarı
yapılandırılmış sorular üzerinden yürütülen
derinlemesine mülakat tekniğine başvurulmuştur. Hazırlanan açık uçlu sorulara
alınan cevaplar iki temel tematik başlık
altında analiz edilmiştir: (1) bugünün bağlamındaki su ve insan arasındaki problemli
ilişkinin tanımlanması ve (2) bu ilişkinin
onarılmasına yönelik yöntemler, öneriler,
operasyonel araçlar.2 Bu açık uçlu soruların değerlendirmesi sonucunda sürdürülebilir ve dirençli ilişkiler kurmanın yollarına
dair ipuçları sunulmaktadır.
2.1. İlişkinin Problematiği

2 Derinlemesine mülakat yönteminde,
görüşme yapılan kişiler, metin içerisinde
sıklıkla R1, R2 gibi adlandırılarak kısaltılma
yoluna gidilir. Ancak, bu yaklaşım kişilerin
kendi bağlamlarını ortadan kaldırmaya
sebep olmaktadır. Bu çalışma, kısaltmalar
kullanmak yerine görüşme yapılan
profesyonellerin kendi bağlamlarını ve
coğrafi bağlamlarını mülakat içerikleri ile
birlikte sunmaktadır.
3 1940’larda biyolog Ludwig von
Bertalanffy’nin doğada, toplumda, bilimde
karmaşık yapıların birlikte çalışan sistemler
olduğu iddia ettiği Sistem Teorisinde doğa
ve kültür arasındaki keskin ayrım silikleşir.
Yaşayanların dünyası bütünsel işleyen
bir sistem olarak ele alınmaya başlanır.
Hayvanlar, bitkiler insanlar, taşlar, su,
hepsi dinamik bir ilişki ağının bir parçasıdır
ve insanlar ve doğa arasında dışsal bir ilişki
mümkün değildir.

İlişki kelimesinin, gündelik hayatımızda en
çok kullandığımız kelimelerden biri olduğu
söylenebilir. Türk Dil Kurumu’na göre “iki
şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet,
temas” (URL 2) şeklinde tanımlanmaktadır.
Profesyonellerle yapılan görüşmelerde, ilk
olarak, insan ve su arasındaki ilişkiyi nasıl
tanımladıkları, problem olarak gördükleri
noktalar ve önerdikleri çözümler anlaşılmaya çalışılmıştır. Çünkü coğrafyacı ve
kent kuramcısı John.B. Jackson‘ın (1984)
belirttiği gibi doğa ve insan ilişkisini
anlamak, “dünyada var olmamızla ilgili
kimliğimizin temel koşullarını anlamaktan
geçmektedir”.
Sürdürülebilirlik başlığı altında yıllardır
üretilen çalışmaların hemen hepsi insan ve
çevre ilişkisinin farklı boyutlarını araştırmaktadır. Zaman içinde değişen teknoloji,
bilim, dinler ve paradigmalarla birlikte

insan-doğa ilişkisi de evrilmektedir. M.
Prominski (2014), doğa ile aramızdaki
ilişkinin zaman içerisinde toplumların
evrilmesiyle birlikte ortaya çıkan üç temel
ilişki biçiminden bahsetmektedir. Birinci
ilişki biçimi, insan ve doğanın birbiri ile
etkileşim halinde ancak birbirlerinden ayrı
oldukları bir durumdur. Koruyan ya da
bozan olarak insan, doğadan ayrı, doğaya
müdahele edendir. Bu yaklaşım, Aydınlanma düşüncesinin doğayı ve kültürü
birbirine zıt gören dualistik bakış açısının
uzantısıdır. İkinci tür ilişkide, canlılar
karmaşık, zamansal, sürekli gelişen ve
uzamsal olarak açık ve dinamik bir ilişkiler
ağının parçasıdırlar (Prominski 2014). Sistem
teorisinden3 referansla, doğal ve kültürel
tüm parçaların (tüm varlıkların) bir sistem
içinde birbiriyle etkileşimde olduğu bir
ilişki vardır. Üçüncü tür ilişki biçiminde
ise, varlıklar farklı düzlemlerde sonsuz
sayıda sosyal çevrede (milleu) var olurlar.
Sosyal çevreleri oluşturan, içindeki objeler
değil, ilişkilerdir. Her sosyal çevre açık bir
ağdır ve diğer çevrelerle örtüşür. Watsuji’nin fudo olarak adlandırdığı bu ilişkide,
insan varoluşu gereği birden çok farklı
sosyal çevrede bulunmakta, bu yönü ile her
zaman ‘arada olma’ (in-betweenness) özelliğine sahiptir (Prominski 2014).
Prominski’nin örtüşen sosyal ilişkileri
sınıflandırdığı üçüncü tür ilişki biçimi,
kültürel sistemleri doğal sistemlerden ayırmadığı ve insanın yaşam içerisinde tekil
olarak konumlandırmadığı için bugünün
dünyasında çevremizle olan ilişkimizi
anlamak için derinlemesine bir açılım sunmaktadır. Peyzaj, şüphesiz anlamaya veya
anlamlandırmaya çalışmak için çok karmaşık bir materyaldir, çünkü Latour’un (1993)
terimiyle, sözde-nesne [quasi-object], inşa
edilmiş ve yapılmış bir şeydir; kültürel bir
ürün olsa dahi, kendi ritimleri ve amaçları
olan bağımsız bir varoluşa da sahiptir.
(Tilley ve Cameron-Daum 2017). Su-insan arasındaki ilişki öncelikle bireysel düzlemde,
duyusal ve algısal olarak yaşanmaktadır.
Bunun yanında suyun toplumsal boyutu ile
ilgili olarak su, kentli-kent-doğa arasında
ideolojik-politik ilişkilerin yapılandığı bir
mekândır. Tüm bunların ötesinde, suyun
kendi dinamiği, fizyolojisi ve insanın bu
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fizyoloji ile kurduğu mekânsal ve fiziksel
(materyal) bir ilişki vardır. Felix Guattari, bu
üçlü ilişkiyi Üç Ekoloji [Three Ecologies]
(1989) adlı makalesinde ecosofi [ecosophy]
kavramına benzemektedir. Guattari, ekolojiyi (ya da ilişkiyi), zihinsel [mind], toplumsal
[social] ve çevresel [ecological] düzlemlerde değerlendirmektedir. Guattari’nin
(1989) bahsettiği zihinsel düzlem, özneldir.
Yani, birey bazındaki düşünsel süreçleri
kapsamaktadır. Toplumsal boyut, ilişkinin
toplumsal, ideolojik, kültürel süreçlerini
kapsamaktadır. Çevre düzlemindeki ilişki
ise fiziksel durum ve süreçleri içerir. Guattari’nin bu üç boyutlu ekoloji modelinde,
her bir düzey, çok katmanlı, birbiriyle
yakından bağlantılı ve eş zamanlıdırlar.
Bu çalışma kapsamında su profesyonelleri
ile yapılan görüşmeler disiplinler ötesi bir
gözle değerlendirildiğinde, yaklaşımların
toplamının Guattari’nin üç ekoloji modeliyle uyum gösterdiği söylenebilir. Görüşme yapılan profesyonellerin bir grubu,
mekân-su-insan ilişkisini zihinsel ve öznel
düzeyde değerlendirmişlerdir. İkinci bir
grup, kent-insan-su ekseninde bu ilişkinin
toplumsal boyutuna odaklanmışlardır. Bir
diğer grup ise, suyun kendi dinamiğinin
fiziksel ve çevresel özelliklerini araştırmayı ve bu ilksel kalitenin yeniden yapılandırılmasını önermişlerdir.
2.1.1. Zihinsel (Öznel) Ekoloji
Zihinsel ekoloji (ilişki), su ile kurulan
ilişkinin bireysel ve öznel boyutunu
içermektedir. Su ile öznel ilişki, duyumsal
ve fenomenolojik bir kavrayışa dayanır.
Burada, yer ile ilişki, birey bazında duyulan, görülen, hissedilen, koklanan deneyimler üzerinden kurulmaktadır. Christian
Norberg-Schulz, “Yerin Fenomenolojisi”
(1976) adlı makalesinde, mekânın kendine
has deneyim sunarak yere dönüşme sürecini, yerin kendi “niteliksel farklılıkları”
üzerinden açıklamaktadır. Her yer farklı
bir deneyim sunmakta ve insanlar, coğrafi
bir ortamın fiziksel karakteri sebebiyle yer
ile bağlantı kurmakta; zaman zaman da
bu bağı hissettikleri yerlerde kendilerini
evlerinde hissetmektedirler. Maurice Marleau-Ponty’e (2012, 173) göre bir varlığın
dünya üzerinde ilişkilerinin deneyimi,
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özünde bir çevre (millieu) ile ilişkili olarak
konumlandırılmaktadır. Böylece bir sokak,
içinde yürünülerek (deneyim aracılığıyla) bir
yere dönüşür. Bu noktada yerin ayırt edici
nitelikleri ve sunduğu kendine has deneyimler ile bu niteliklerin birey tarafından
algılanan yönleri arasında diyalektik bir
ilişki kurulmaktadır.
Görüşme yapılan santçılardan Emma LD,
su ile ilişkimizi öznel düzlemde araştırmakta ancak bu ilişkiyi, yer ile bağlantısı
üzerinden yorumlamaktadır.
Certau ve Norberg-Schulz’un vurguladıkları gibi, Emma, su ile öznel ilişkisini yerin
nitelikleri üzerinden kurduğunu belirtmiştir:
Her ne kadar peyzaj ve su ile ilişkimizden
mahrum kalmış kalmış olsak dahi, her yeni
proje benim için yeni bir çevresel keşif ve
bu araştırma ve yer temelli keşif sayesinde
yer’e ait olma duygusunu yakalıyorum ve
arazinin hemen hemen unutulmuş hikayelerini yakalıyorum.” (Bingöl ve LD 2021).
Lydon, su ile olan kendi öznel ilişkinin
kopmasını, kültürel kodlara bağlamıştır:
“Hepimiz, ekolojik bir varlık olarak doğuştan su ile ilişkideyiz ama sosyal ve kültürel
etkilerle bunu unutmuş durumdayız” (Bingöl
ve Lydon 2021). Lydon, görüşme esnasında su
ile ilgili gündelik deneyimlerin ve rutinlerin önünü kesen iki engelden bahsetmiştir: yer ve sosyal kabul. Lydon, yok olan
gündelik deneyimlerden dolayı yer ile
ilişkimizin koptuğunu vurgulamıştır. İkinci
engel olan sosyal kabul [social permission]
ise, günümüzün modern yaşamında toplum
tarafından kabul görmeyen gündelik
pratikleri içermektedir. Lydon sosyal kabul
engelini şu şekilde örneklemiştir:
“Günümüzde insanlar oturup nehirle
konuşmaktan endişe ederler. Ama aslında
Kore’de ve Japonya’da bir ağaca gidip
dua etmek normaldir. Kore’de her köyde
bir Tanrı ağacı vardır. Ama ya Los Angeles’ta bir çeşmeye gidip suya dua etseydim,
tamamen deli olduğumu düşünürdünüz”
(Bingöl ve Lydon 2021).
Aubrey Penney’in günümüzde su-insan
ilişkisinde bozulma olarak tariflediği şey,
suyun erişilebilirliği meselesidir. Penney,
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Lydon gibi suya deneyim olarak erişilememe durumundan değil; fiziksel olarak
erişilememe probleminden yola çıkmaktadır. Suyun yokluğunun ve (ya) erişilememe
durumunun, sudan uzak olmanın varyasyonlarını araştıran Penney, haritalarda
gözüken maviye boyanan lekelerin bile
aslında zaman zaman bir kurgu olduğunu,
çünkü erişilemez olduklarını vurgulamıştır.
Bunun yanında, kentte borular içerisinde
akan su bile, bizi büyük su kütlelerine
ve dolayısıyla birbirimize bağlamaktadır
(Bingöl ve Penney 2021). Penney, suya insan-yer
ilişkisinin kurulması üzerinden bakmak
yerine, suyun algılanmasının arkasında
yatan saklı hikayelere, gizli ve bilinmeyen
yönlerine ve bağlayıcı olma özelliğine
odaklanmıştır: “Herhangi bir büyük su kütlesinden kilometrelerce uzakta iken bile su
bizi nasıl bağlar? Görmediğiniz ama hayal
ettiğimiz hayali bir suya nasıl erişiriz?”
(Bingöl ve Penney 2021).

Su-insan ilişkisini zihinsel ekoloji üzerinden ele alan profesyoneller, genel olarak ,
suyun algılanmasına, gündelik yaşamda su
pratiklerinin ve deneyimlerinin azalmasına,
kültürel kodlara bağlı engellere, fiziksel
ve algısal erişilebilirlik meselesine vurgu
yapmışlardır.
2.1.2. Toplumsal Ekoloji
Guattari’nin toplumsal ekoloji olarak isimlendirdiği, bir diğer ilişkilenme biçimine
göre şeyler arasında daha geniş kentsel
gerçeklikte sosyal bir ilişki vardır. Toplumsal ekoloji konusu, bir çok eleştirel toplumsalcı düşünür tarafından uzun yıllardır
tartışılmaktadır (LeFebvre 1974, 1991, 1993;
Gottdiener 1987; Soja 1996; Harvey 2003; Castells

1975). Mekân ve insan ilişkisinin toplumsal

boyutunu en derinlemesine analiz eden
felsefecilerden Henri Lefebvre, Mekânın
Üretimi [The Production of Space] (1974)
isimli kitabında mekânı, toplumsal olarak
kurulan bir olgu olarak tariflemektedir. Lefebvre, mekânın hem yaşayanlar tarafından
hem de yöneticiler tarafından fiziksel olarak
üretilmesinin yanında toplumsal olarak da
üretildiğine vurgu yapmaktadır. Lefebvre’in
tanımladığı toplumsal mekân, gündelik
rutinlerde, sembollerde ve teknokratların
üretim biçimlerinde toplumsal ilişkileri

içermektedir. Mekân, toplumsal olarak
üretilir ve toplumsal faaliyetin ürünüdür
(Lefebvre 1995, 92). Eğer mekân üretiliyorsa,
eyleyen (üretken) bir süreç varsa, üretim güçleri (doğa; emek ve emeğin örgütlenmesi; teknoloji ve
bilgi) ve üretim ilişkileri mekânın üretiminde
rol oynar. Her üretim tarzının kendine özgü
bir alanı olduğundan, bir tarzdan diğerine
geçiş, yeni bir mekânın üretimini gerektirmektedir. (Lefebvre 1991, 46). Mekânın,
sosyal yaşamın hem ürünü hem de üreticisi
olduğunu iddia eden E. Soja, mekânla
ilişkimizi, üçlü kategori altında; fiziksel,
zihinsel ve sosyal olarak formüle etmiştir
(Soja 1996). David Harvey de Lefebvre ve
Soja gibi mekânı toplumsal bir yapı olarak
ele almakta; mekânı, toplumsal süreçleri
içeren yer ve bu süreçlerin mekânsal olmasıyla toplumsal olarak değerlendirmektedir
(Harvey 2003, 11).
Lefebvre, mekânı, algılanan mekân [l’espace perçu; perceived space], tasarlanan
mekân [l’espace conçu; conceived space]
ve yaşanan mekân [l’espace vécu; lived
space] olarak yine mekânsal üçlü [spatial
triad] altında tanımlamaktadır. Gündelik
gerçeklik, daha geniş toplumsal gerçeklik,
ve algılanan gerçeklik ve bunların mekânları birbirleri ile ilişkilidirler; bir yerde
katmanlaşarak üst üste çakışabilmekte ya
da eş zamanlı olarak var olabilmektedirler.
Yapılan görüşmelerde, bir grup profesyonel, su ile ilgili problemleri, mekânın
toplumsal üretimi boyutunda, su-kent-kentli ekseni üzerinden değerlendirmişlerdir.
Elçin Özdamar be Yasin Semiz, Ankara
kenti üzerinden, yıkıcı kentleşmenin su ve
şehrin ilişkilerini bozmasına, suyun kent
yaşamından koparılmasına ve yaşamla
ilişkilenememesine dikkat çekmişlerdir.
Özdamar, suyla ilişkili problemleri, kent ve
planlama tarihi ile bağlantılı olarak araştırmıştır. Ankara kentinin şu anda olduğu
yere kurulmasının nedeninin üç akarsuyun
kesişim noktasında olmasından kaynaklandığını, şehrin kuruluşunda akarsularla çok
güçlü bir ilişkisi olduğunu, yakınlarında bir
deniz olmayan bir şehir olan Ankara’nın
antik dönemde suyun, akarsuların ve nehirlerin büyük önem arzettiğini, kente dair
birçok hikayenin suyla ilişkili olduğunu
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ve kentin modern dönemde planlamasında
akarsuların önemini vurgulamıştır. Lefebvre’nin tasarlanan mekânında olduğu gibi,
günümüzde, kent üzerine üretilen yanlış
politikalar sonucu derelerin üstünün kapatıldığını ve bu ilişkinin bozulduğunu ifade
etmiştir (Bingöl ve Özdamar 2021).
Özdamar ve Semiz ile aynı problem
alanına, Ankara derelerine bakan Kılınç,
problemi, kent ve bellek kavramı üzerinden yorumlamıştır. Bireysel deneyimlerin
toplumsal izlere dönüşmesi konusunda
toplumsal bellek kavramı kritik bir önem
arzetmektedir. Bireysel düzlemde oluşturduğumuz yere dair deneyimler zaman
içerisinde belleğe kodlanmakta ve toplumsal bir boyut kazanmaktadırlar. Bellek, her
zaman yaşanan gruplar tarafından güncel
bir olay ya da eylem aracılığıyla şimdiki
zamanda kurulan bir bağdır ve anımsama
ve unutma diyalektiğine açıktır (Nora 2006,
19). Kılınç, asfaltın altına hapsedilmiş ama
sadece kendi hafızasında kalan yaklaşık
200 derenin sadece semt isimlerinde kalmış izlerini sürmektedir. Kılınç, derelerin
şeklini ve sesini hala eski halindeki gibi
imgelemekte, toplumsal belleklerimizdeki
Ankara derelerine gönderme yapmaktadır:
“Sokaklarda yürürken nehirlerin sesini
nasıl duyabileceğimi hayal etmeye çalışıyorum. Belki de bundan dolayı projemde
su daha baskın.” (Bingöl ve Kılınç 2021).
Pierre Nora’ya göre bellek, gündelik
yaşamdan, spontan, günlük rutinler ve ri-

tüellerden uzaklaştırıldığı sürece hafızanın
sonradan atfedildiği hafıza mekânlarına
dönüşmekte, kutsallıktan uzaklaştırıldığı,
ya da geçici kutsallık yüklendiği sürece,
yarı resmi ve kurumsal bir hafıza üretilmektedir (Nora 2006). Kılınç, Ankara’da
üretilen kurumsal hafıza mekânı olarak,
bir arayüz olarak değerlendirdiği “asfalt”ı
işaret etmektedir (Bingöl ve Kılınç 2021). Mühendis ve sanatçı Serkan Taycan da, su ile
ilişkinin toplumsal boyutunu yine kent ve
su ilişkisi üzerinden araştırmaktadır. Kentin su ile kurduğu ilişkiyi irdelerken, özellikle tekno-politik müdahalelerin, sosyal
ve ekolojik dinamikleri nasıl etkilediğine
odaklanmıştır. Yine teknopolitik kararların
sonucu olan iklim krizi, su kıtlığı ve erişilebilirlik gibi küresel problemlerin, öznel
düzeyde yansımalarını değerlendirmiştir:
“İlginç olan şu ki, insanlar suyun önemini
kolayca unutmakta ve suyun şehir peyzajında belirli bir alana nasıl hayat verdiğini
ihmal etmekteler”(Bingöl ve Taycan 2021).
Su-insan ilişkisini toplumsal ekoloji düzeyinde ele alan profesyoneller, su problemini, genel olarak, kentsel ve küresel
politikalar, tekno-politik müdaheleler,
toplumsal bellek gibi konular üzerinden
değerlendirmişlerdir.
1.2.3. Çevresel Ekoloji
Son dönemde su üzerine yapılan çalışmaların bir kısmı, suyun kendi fizyolojisi üzerinden bozulan ekosistemini kendi-kendini
Resim: 1
Yasin Semiz’in yönetmenliğini yaptığı
Asfaltın Altında Dereler Var filiminden
kareler. Kaynak: Sanatçının kişisel arşivi.
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yenileyen süreçler [self-organizing systems]
ile onarması, gündeme gelen süreç-odaklı
tasarım [process-based design] yaklaşımları
ile ilgilenmektedirler (Lister 2010). Burada
tasarım, suyun kendi süreçleri, ritimleri,
tekrarları ve örüntülerini anlamaya odaklanmaktadır (Allen 2001; Berritzbeita 2007; Corner
1999, 2004; Lister 2010; Waldheim 2010). Suyun
nasıl çalıştığı, ne yaptığı ve nasıl etkileşime
girdiği ve zaman içerisinde hangi etkileri ve
aktörleri ortaya çıkardığının araştırılması,
müdahelenin türünü belirlemektedir (Corner
1999). Tasarım, arazinin kendi döngülerini
dışlamadan, bu süreçleri araziyi şekillendirmek için kullanılmaktadır.
Çevresel ekoloji olarak tanımladığı ilişki
modelinde çevre-merkezli çalışmalarda,
doğanın fiziksel varoluşu üzerine okuma ve
analiz çalışmaları ön plana çıkmaktadır.
Profesyonellerin bir kısmı, su-insan ilişkisini çevresel düzeyde değerlendirmiş,
suyun kendi doğasını, ritmini, ekolojisini
anlamaya, çözümlemeye ve haritalamaya
yönelik çalışmaları ön plana çıkarmışlardır.
Görüşme yapılan profesyonellerden su ile
ilişkiyi öznel ve bireysel düzeyde ele alan
profesyoneller suyun karmaşık doğasının
tam anlamı ile anlamanın imkansızlığına
vurgu yaparken, bu ilişkiye çevresel ekoloji üzerinden değerlendiren profesyoneller
açısından durum tam tersidir; su, bilimsel
araçları kullanarak analiz edilebilir ve
anlaşılabilirdir. Genellikle, günümüzdeki
su problemini, suyun bozulan doğasıyla,
çözümü de bu sistemin yeniden eski haline
kavuşturulmasıyla ilişkilendirmektedirler.
Antropolog Luci Attala, görüşme esnasında, suyun sağlıklı olması için doğası gereği

belirli bir şekilde (spiral) hareket etmesi
gerektiğini kendi bilimsel araştırmalarıyla
örneklendirmiştir. Günümüzdeki problemli
ilişkiyi, suyu düz geometrilere hapsetmek
ya da başka mikro plastiklerle karıştırarak
kendi doğasını ve akış biçimini bozmak
olarak ifade etmiştir: “Biz insanlar suyu
bir hasat, neredeyse kontrol etmenin
ikamesi olarak görüyoruz. Doğası gereği
spiral hareket etmek isteyen suyu, daha düz
çizgilere sokmamız sadece suyun kendisini
değil, peyzajın geri kalanını, hatta tüm
yaşamı etkiliyor.” (Bingöl ve Attala 2021). Attala, suyun değiştirdiğimiz doğasını insan
ilişkileri üzerinden örneklemiştir:
“Bu tıpkı bir aşk ilişkisi. Biriyle/bir şeyle
aşk ilişkisindeyken, bu ondan istediğini
almaya çalışmak ya da onu kontrol etmek
demek değildir. Bunun yerine, onun neye
ihtiyacı olduğunu bulmaya çalışmak ve
onun en iyi potansiyelini ortaya çıkarmaktır.” (Bingöl ve Attala 2021).
Mimar Erze Dinarama da, Attala gibi,
suyun kendi doğasından getirdiği kalitelere ve en çok da suyu anlamaya odaklanmıştır. Dinarama, farklı katmanlar
ve farklı ölçeklerde görselleştirme yolu
ile suyu anlamaya çalışmaktadır. Ancak
Attala’dan farklı olarak, tasarım yolu ile
suyun doğasını yeniden kurmanın yollarını
aramaktadır. Dinarama, suyu pasif bir öge
olarak görmek yerine aktif bir aktör olarak
tasarımlarına dahil ettiğini belirtmiştir: “Su
aracılığı ile öğrenmenin ilginç ve benzersiz
olan yanı, bazı araçlarla suyun zekasını
ve aktör olarak suyu anlıyorsunuz. Diğer
türlü görünmeyen, algılanmayan bir kalite
bu.” (Bingöl ve Dinarama 2021). Bir tasarımcı
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olarak tasarladığı şeyin, suyun kendi zekası
ile kendini onarması için gerekli çevresel
koşullarını tasarladığını ifade etmiştir.
Sanatçı Sinem Dişli de, Dinarama gibi öncelikle suyun aktif bir varlık olarak kalitelerini ve niteliklerini keşfetmeye odaklanmıştır. Dişli’ye göre “eksik olan suyla ilgili
değil; eksik olan şey, doğayı, kendimizi
ve suyu çok ayrı şeyler olarak görmemizle ilgili”dir (Bingöl ve Dişli 2021). Dişli’ye
göre su ile ilişkimizdeki problemli tutum,
“doğanın bir döngü olduğunu ve herşeyin
birbirine bağlı olduğunu unutmamız ve
biz insanların bu döngüyü yarıda kesmesi
ileilişkili”dir (Bingöl ve Dişli 2021). Özellikle
Fırat Nehri Bölgesi’ndeki baraj projelerine
ve yarattığı değişimleri gözlemleyerek
oluşturduğu çalışmaları üzerinden üzerinden, suyun, ülkesel sınırlarla bölünmesinin yarattığı problemlerin sınırları aşan
sonuçlarını değerlendirmiştir. Dişli, bölen,
ayıran, ayrıştıran kültüre rağmen, susuzluk,
kuraklık gibi problemlerin sınır-ötesi bakış
açısı ile bize aslında doğanın sınırsız bir
bütün olduğunu hatırlattığını vurgulamıştır: “Doğada sınır yok. Bu sınırı Suriye
ile Türkiye arasına koyuyoruz. Ve tamam
diyoruz, daha çok suyumuz var, daha az
suyunuz var. Her neyse, ama doğa her şeyi
bu döngüde bir araya getiriyor” (Bingöl ve
Dişli 2021).
Su ve insan ilişkisini çevresel ekoloji
üzerinden değerlendiren profesyonellerin
genel olarak değindiği konular, suyun
doğası, suyun fizyolojisi, çevresel uyum ve
fiziksel düzenleme konularıdır.
2.2. Gelecek için Su
Görüşmeler esnasında profesyonellere,
ikinci olarak, gelecek için su çalışmalarının
önemi ve su meselesine hangi araçlarla
çözüm ürettikleri sorulmuştur. Bu sorunun sorulmasının arkasında yatan amaç,
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profesyonellerin su ile sürdürülebilir ve
dirençli ilişkiler kurmak için hangi araçları
kullandıklarını anlamaktır. Sürdürülebilirlik, temelde “gelecek nesillerin kendi
ihtiyaçlarını karşılama olasılığından ödün
vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılayan
bir gelişimi” hedefler (WCED 1987). Burada su kaynakları üzerinden nesiller arası
hakçalık ve gelecek nesillerin de bugünün
nesilleriyle aynı su haklarına erişimlerinin
olması amaçlanır. Bunun yanında, yakın
zamanda gündemde olan bir kavram olarak
dirençlilik [resiliency] sıklıkla kullanılmaktadır. Uygulamalı ekolojide esneklik
kavramı, bir ekosistemin streslere, rahatsızlıklara veya istilacı türlere rağmen temel
yapısını, süreçlerini ve işleyişini yeniden
kazanma (veya büyük ölçüde değişmeden kalma)
kapasitesinin bir ölçüsü olarak kullanılmaktadır (Hirota ve diğerleri 2011; Chambers
ve diğerleri 2014, Pope ve diğerleri 2014; Seidl ve

diğerleri 2016). Su ve mekân ile ilişkili olarak
dirençlilik dışsal uyaranlar ve süreçlere
karşı mekânın kendi yapısını, süreçlerini
ve işleyişini yeniden kazanma yeteneğini
ifade etmektedir (Folke ve diğerleri 2010). Su
ile ilişkili olarak bu iki kavram, gelecek
nesillere sağlıklı suyun aktarımı ve su ve
insan ekolojilerinin birbirleriyle uyumlu
şekilde çalışma kapasiteleri ile ilişkilidir.
Görüşme yapılan tüm profesyoneller,
ekolojik bir yaklaşımla sürdürülebilirlik ve
(ya) dirençlilik yaklaşımına önem verdiklerini belirtmişlerdir. Ancak su ile sürdürülebilir ya da dirençli ilişkiler kurmak
için tanımladıkları yöntemler ve araçlar
farklılaşmaktadır. Görüşme yapılan profesyonellerin su ile ilgili problemlere yönelik
çözüm önerileri, profesyonellerin insan
ve su arasındaki ilişkiyi ve problemleri
tanımlama biçimleriyle yakından ilişkilidir. İnsan ve su arasındaki ilişkiyi öznel
düzeyde ele alan profesyoneller, hikayeler,

Resim: 3
Sinem Dişli’nin GAP Projesi sonucu Fırat
Nehri çevresindeki değişimleri yansıttığıi
Cereyan (Currents) Projesi. Kaynak:
Sanatçının kişisel arşivi.

Su ile Dirençli İlişkiler Kurmak

mitler, bellek, hafıza gibi bilişsel araçlara
yönelmişlerdir. Su ve insan ilişkisini daha
üst düzlemde -toplumsal düzeyde- değerlendiren ikinci grup, kentsel düzenlemeler,
kamuoyu oluşturmak, kentlinin bilinçlenmesi gibi sosyal süreçleri aktive etmeyi
önemsemektedir. Üçüncü grup ise, ekolojik
mekânsal düzenlemeler ve eylemlerle su
ile ilişkimizin ilksel biçimlerini yeniden
hayata geçirmeyi önermektedirler.
2.2.1. Hikayeler, Anlatılar, Ritüeller
Ricouer’e (1985) göre hikayeler, zamansal
olaylar dizisini ve hikayeyi, kronolojik
olmayan bir düzenlemeyle mekânsal
örüntülerle birleştirmektedir. Her peyzajın
bir anlatısı olduğu için hikayeler, bir yeri /
peyzajı keşfetmek için bir araç olabilirler
(Potteiger ve Purinton 1998). Peyzajın hikayesi,
zamansal ve mekânsal deneyimin kesişmesine aracılık etmektedir (Potteiger ve Purinton 1998, 7). Buradaki ayrım ‘görmek’ ve
‘yapmak’ arasındaki farkta ortaya çıkmaktadır. Her gün görülen bir imge, tabloya
dönüşür. Oysa ki hikaye, hem yapma hem
de görme eylemini bir araya getirmektedir. Certeau’nun (1980, 171) da vurguladığı
gibi hikayeler, çapraz bağlar kurmakta ve
yerleri organize etmektedirler. Burada yer/
peyzaj sadece, hikayelerin geçtiği yer veya
arka plan değildir, aynı zamanda hikayeleri
ortaya çıkaran değişen ve olayları içeren
bir süreçtir (Potteiger ve Purinton 1998, 5-6). Ve
hikayenin yazılımı, uzamın yere dönüşmesinde bir araç olmaktadır. Böylece zaman,
mekân, anlatıyı bir araya getirerek, yer ve
aidiyet arasındaki ilişkinin kurulmasına
yardımcı olurlar. Dolayısıyla hikayeler,
yer ile bellek ilişkisini kurmanın bir aracı
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Su ile ilişkimizi öznel düzeyde tanımlayan
profesyoneller, gündelik yaşam içerisindeki
pratiklerin değiştirilmesi ile sürdürülebilir
ve dirençli bir ilişki kurulabileceğini ifade
etmişlerdir. Bu noktada, sürdürülebilir ve
dirençli bir gelecek için hikayeler, anlatılar,
mitler ve ritüeller, su ile ilişkimizi onarmak
için birer araç olabilmektedirler. Görüşme
yapılan sanatçılardan Emma LD, yer’de
saklı olan anlatılar ve hikayeler yolu ile su
ile bağlantımızın yeniden sağlıklı bir hale
gelebileceğini ifade etmiştir. Emma LD, su

ile öznel ilişkinin yeniden kurulması için
hikayelerin bir köprü olabileceğini vurgulamıştır: “Peyzajın neredeyse unutulmuş ve
bilinmeyen bir bölümü var ve bu kısım, mitlerin, hikayelerin var olmasının sebebi”dir
(Bingöl ve LD 2021). LD, birey-su arasındaki
ilişkiyi aktif tutmak için yerin hikayelerinin keşfedilmesi gerektiğine inandığını ve
bunun için araştırmalar yaparak bu hikayeler üzerinden sanatsal üretimlerini yaptığını
vurgulamıştır. Emma, hikayeleri, dünyanın
bilmediği bir parçasıyla bağlantı kurmanın
bir yolu olarak tanımlamıştır:
“Suyun hikayesini yerel kültürün bir
parçası olan mit ve masallarla öğrenmek,
ekosistemin korunmasına herkesin ilgi
duyması gerektiğini anlatmak/göstermek
için bana büyük bir istek veriyor.” (Bingöl ve
LD 2021).
Lydon,su ile olan ilişkiyi, “kendimize ve
her şeyle bağlantımıza açılan bir kapı”
(Bingöl ve Lydon 2021) olarak tanımlamıştır. Lydon, düzenledikleri festivallerde
hikayeler aracılığı ile insan ve su arasında
bağlantı kurmanın yollarını aramakta ve
şu soruların yanılarını aramaka olduğunu
belirtmiştır: “Suyun bir parçası olamayan
insanlara, bu ilişkiyi yeniden kuracak bir
deneyim yaratacak şekilde suyun hikayesini nasıl anlatabiliriz? Bu insanların
katılabilecekleri bir hikayeye giriş noktaları nerelerdir?” (Bingöl ve Lydon 2021).
Penney ise hikayelerin önemini şu şekilde
vurgulamıştır: “Herhangi bir büyük su
kütlesinden kilometrelerce uzakta iken ya
da kentte borular içerisinde akan su bile
saklı hikayeler barındırmaktadır ve gizli
ve bilinmeyen yönleriyle potansiyel bir
araştırma kaynağıdır” (Bingöl ve Penney 2021).
Penney, su ile ilişkimizde en büyük problem olarak tanımladığı erişim meselesini,
fiziksel bir boyutta tanımlamak yerine,
mental süreçler ve suyun algılanması aşamasındaki potansiyelleri araştırmaktadır:
“Görmediğiniz ama hayal ettiğiniz hayali
bir suya nasıl erişiriz? Bizleri daha büyük
su kütlelerine bağlamak veya inşa etmek
için sahip olduğumuz suya erişimin yerini
nasıl ele alabiliriz?” (Bingöl ve Penney 2021).
Penney, ulaşılan /ulaşılamayan/ hayali/gerçek su’lar ile hikayeler ve sanat aracılığı ile
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ilişki kurmayı ve su ile ilişkimizi sınırları
kavramsal olarak yeniden kurarak ve mental olarak sınırları yeniden düzenleyerek
aşmayı önermiştir.
Emma ve Penney’in hikayeler yolu ile yeri
onarma önerisinin yanında Sinem Dişli,
suya bağlanmanın gündelik hayata nüfuz
eden yollarını bulmayı önemsemiştir.
“Suyla ilgili her şeyi anlayabilmemiz mümkün değil. Ama onu anlamaya ve onurlandırmaya çalışabiliriz. Politikacıları veya
baraj projelerini eleştirmek yerine, bireysel
olarak bağlantı kurmanın bir yolunu
bulmaya çalışmalıyız.” (Bingöl ve Dişli 2021).
Dişli, modern toplumda bozulmuş ilişkileri
onarmak için suya verdiklerimiz ve ona
nasıl davrandığımız arasındaki kopukluğu
birleştirmeye dikkat çekmiş ve bu noktada eski ritüellerin önemini vurgulamıştır:
“Mezopotamya tarihçileri sayesinde
zamanında suya teşekkürlerin, şükranların
minnettarlığın sunulduğunu biliyoruz. Bu
ritüellere sahibiz ve bunlar doğayla, suyla
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bağlantı kurmamızı sağlıyorlar.” (Bingöl
sosyal psikolog
Erik Erikson’a göre, ilişki ve etkileşimin
en önemli araçlarından birisi ritüellerdir.
Ritüeller, bir toplumda değerlerin benimsenmesi, sahip çıkılması, ve hatta kutsallık
anlayışının yereşmesine yardımcı olmaktadır. “İlahi olan şey, bizleri hem ikiliğin
aşılmasına hem de farklılığın kabul görmesine bir kez daha ikna etmekte, dolayısıyla
da ben’lik algısının temelini güvence altına
almaktadır” (Erikson 2014, akt. Kambak 2019, 9).
Michel Certau (1980), da günlük rutinlerin
öneminden bahsederken, mekânı benimsemek üzerine bir taktik olarak yürümeyi
örnek vermektedir. Certau’nun önerisi,
yer ile ilişki kurmak için gündelik ve rutin
tekrar, birer araçtır. Yürümek, aynı yerleri
yürümek, tekrar tekrar yürümek o yeri
benimsemeyi ve aidiyet kazanmamızı sağlamaktadır. Bu tekrarlara, gündelik rutinler
sayılabildiği gibi daha geleneksel ve kutsal
anlamları içeren ritüeller de eklenebilir.
ve Dişli 2021). Amerikalı
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sel filmini, kamuoyu oluşturmak için bir
yöntem olarak kullandıklarını ve birçok
insanın Ankara’nın akarsularından artık haberdar olduğunu belirtmiştir (Bingöl ve Semiz
2021). Semiz, gerçek değişimi yaratabilecek
şekilde insanları, belediyeleri, kurumları
harekete geçirmeyi hedeflediklerinden
bahsetmiş ve yaptıkları işi bir tür aktivizm
olarak değerlendirmiştir: “Asıl soru günışığına çıkarmak ya da nehirleri çıkarmamak
değil. Asıl soru, ne zaman yapılacağıdır.
Cevap şu: mümkün olan en kısa sürede”
(Bingöl ve Semiz 2021).

Dişli de, suyun kutsal bir şey olduğunu
yeniden hatırlamayı ve yerle ilişkimizi
yeniden yapılandırmanın yolunun “suya
minnettar olmak” olarak adlandırmıştır.
Ritüellerin önemine vurgu yapan bir diğer
isim Patrick Lydon, su ile anlık, rutin ilişkilerden oluşacak alanlar açmayı önermiştir. Suyun sürekli değişmesinden ötürü, tek
bir an ve zamanda tanımlanamayacağını,
dolayısıyla suyun verisinin, haritasının
çıkarılamayacağını ifade etmiştir. Çünkü
“bir şeyi tek bir anda ve zamanda tanımladığınızda, o şey, yapay bir üretim
haline gelmektedir” (Bingöl ve Lydon 2021).
Bu sebeple, Lydon, su ile ilişkilerimizin
yenilenmesinin, suyun yeniden gündelik
rutinlerimize eklemlenmesi ile mümkün
olacağını ifade etmiştir. Günümüz modern
dünyasında, ritüellerin sosyal olarak kabul
görmesinin mümkün olmadığı koşullarda
sanatın araç olarak kullanılmasını önermiştir: “Sanat yaptıklarınızın sosyal düzlemde
kabul edilmesini sağlıyor; bir meşruiyet
zeminini oluşturuyor.” (Bingöl ve Lydon 2021).

Aynı problem alanına sanat üzerinden
yaklaşan ve su ile ilişkimizdeki problemlerin toplumsal olduğuna inanan sanatçı
Hazel Kılınç’ın önerdiği çözüm yöntemleri
ve araçları, kentsel pratiklerle yakından
ilgilidir. Kılınç, şehir ve suyun hikayeleri
hakkındaki gerçekleri gösterecek yeni
yöntemlere ihtiyaç duyulduğunu vurgulamıştır: “Sadece düşünsel değil fiziksel de
birşeyler yapmalıyız, hep birlikte” (Bingöl ve
Kılınç 2021).

2.2.2. Aktivizm, Eylem ve Kamuoyu
Profesyonellerin bir kısmı, su ile ilgili
problemlerin çözümünde ve sürdürülebilir
ve dirençli ilişkinin kurulmasında kentsel
ve toplumsal çözüm önerilerine yönelmişlerdir. Bu yaklaşım özünde K. Marx’ın
praksis kavramıyla eşleştirilebilir. Burada,
toplumsal süreçleri ve tarihsel çerçeveyi
değiştirmek, özgür ve yaratıcı bireyi ortaya
çıkarmak için bireyin aldığı eylemler
kastedilmektedir. Görüşme yapılan profesyonellerin bir kısmı, su ile ilişkimizin
onarılması için problemlere karşı kamuoyu
oluşturmayı ya da olay (eylem) temelli değişiklikler yapmayı önermişlerdir.
Semiz, Ankara’nın dereleri üzerine çektiği
belgesej üzerinden gösterimlerden sonra
oluşan gözlemlenebilir etkilere ve oluşan
kamuoyuna dikkat çekmiştir. Belgesel
sonrası Ankara’nın akarsularını yeniden
gün yüzüne çıkarmaya odaklanan, doğayı
ve nehirleri ve şehri yeniden bir araya
getirmeyi öneren bazı çalışmalar ortaya
çıkmış, Ankara Büyükşehir Belediyesi,
Ankara Su ve Kanalizasyon İdareleri gibi
kurumlar bir takım toplantılar başlatmış ve
yeni projeler su yüzüne çıkmıştır. Belge-

Serkan Taycan, su ile ilgili alınan kararların oldukça karmaşık ve teknokratik
olduğunu vurgulasa ve problemi kent-yönetici-su üçgeninde değerlendirse dahi,
kendi projelerinde su ile ilişkiyi bireysel
düzeyde rehabilite etmeye odaklamaktadır.
Sıradan insanların bu bilgilerle ilişki kurması güç olduğu için, projelerinde, suyun
hayati yönünü, psikolojik yönünü ve su
ile kurulan gündelik yaşantıdaki ilişkileri
yeniden olanaklı kılmaya çalıştığını vurgulamıştır. Taycan’ın praksis yaklaşımı, kent
içerisinde kentlinin olay-bazlı [event-based] ilişkisini yeniden kurması üzerinedir.
Bu sebeple İki Deniz Arasında projesi,
Marmara Denizi ve Karadeniz arasındaki
İstanbul’u bir yürüme rotası ile bağlamış,
Hydrolab Attica için açık menhollere
alınan nehirde kürek yarışları düzenleyerek
nehri gündelik yaşam deneyimine katmıştır. Taycan, dirençli bir ilişkinin ancak
kentte yeni deneyimler oluşturarak kurulabileceğine dikkat çekmiştir: “Su ile ilgili
alınan kararlar oldukça karmaşıktır ve
oldukça teknokratiktir. Sıradan insanların
bu bilgilerle ilişki kurması oldukça zordur.
Sanatçıların ve tasarımcıların, bu bilgiSayı 34, Kasım 2021
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leri sanatsal bir jestle ortaya koymaları
gerekiyor.Böylece bu teknik ve teknokratik
konuların estetik yönleriyle ilişki kurulabilir” (Bingöl ve Taycan 2021).
2.2.3. Fizyoloji, Haritalama, Tasarım
Heidegger’e göre dünya üzerinde var
oldukça, “oturdukça [dwell] inşa ediyoruz”(1954), çevremizi değiştiriyoruz. Ancak
oturma ile birlikte gelen düzenlemenin
olumlu ve koruyucu bir yanı olabilir:
“Gerçek düzenleme olumlu bir șeydir, bir
șeyi ta bașından varlığı içinde bıraktığımızda, bir șeyi varlığına indirgeyip onu
güven altına aldığımızda, onu koruyucu bir
șeyle sardığımızda belirir.” Profesyonellerin çevresel ekolojiye yakın olan kısmı, su
problemlerine karşı Heideggerci bir tavırla
çevresel çözümler getirerek, yöntem ve
araçlarını fiziksel düzenlemeler üzerinden
geliştirmeyi önermişlerdir. Suyun, biçimsel düzenlemeler ve tasarım aracılığı ile
yeniden ilksel formlarına dönüş sağlanması yönünde çözümler geliştirmişlerdir.
Attala ve Dinarama’nin yaklaşımı, suyun
kendi doğasınca var olmasına izin vermeyi
önermiştir.
Luci Attala, doğanın her şeyi bir şekilde
birlikte yarattığını ifade ederek, bütüncül
bir bakış açısıyla su yataklarını, nehirleri,
gölleri gezegenin içinden geçen, üzerinde yer alan bir şekil, bir mimari, suyun
hareket edebildiği bir yapı olarak değer-
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lendirilmesi gerektiğini ve madde ve form
arasındaki ilişkiyi anlamamız gerektiğini
vurgulamıştır (Bingöl ve Attala 2021). Attala,
yenilenme için suyun ilksel fizyolojisine
(spiral formlara) geri dönmeyi öncül koşul
olarak tanımlamıştır (Bingöl ve Attala 2021).
Dinarama ise tasarım ile suyun kendi
kalitesine ses vermeyi ve suyun kendi
ekosistemini kurmasına yardımcı olmayı
önermiştir: “Tasarım, suyu görünür kılmak
ve suyun kendi hayatını yaratması için
bir platform oluşturmak demek.” (Bingöl ve
Dinarama 2021).
Hem Attala’nın, hem de Dinarama’nin
yaklaşımı, tıpkı Heidegger’ın gerçek düzenleme olarak adlandırdığı durumu içermektedir. Ancak Attala ve Dinarama’nin
“yeniden düzenleme” önerileri detaylarda
farklılaşmaktadır. Dinarama’nin yaklaşımı,
problemi çözmekle ilgili değil, suyu proaktif olarak kullanmakla ilgilidir. Bitmiş
ve esnek olmayan tasarımlar yerine, suyun
kendi yaşamına sahip olduğu su ortamları
oluşturmaktadır. Tasarım yolu ile suyun
tasarladığı şekilde ve zamanla değişmesine, kendi yaşam çevresini oluşturmasına
ve şehri şekillendirmesine alan açmaktadır:
“Araziye su getiriyorsunuz, tasarladığınız şekilde ve zamanla değişmesine izin
veriyorsunuz, böylece bazı yenileyici/inşa
edici [constructive] ekolojilerden sonra su,
kendi yaşam çevresini oluşturuyor.” (Bingöl
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ve Dinarama 2021).

Profesyonellerin su-yer-insan ilişkisine
bakış açılarında, bu ilişkinin sağaltılmasına yönelik geliştirdikleri yöntemler ve
kullandıkları araçlar çeşitlense dahi, hepsinin hem fikir olduğu bir nokta, suyun ve
doğanın bütünselliğidir. Dişli ve Attala’nin
ortak olarak vurguladıkları nokta, suyun
bütüncüllüğünün bozulmasıdır. Attala bu
durumu, insanoğlunun doğayı makineler
gibi ele alarak parçalara ayırma ve sonra
tekrar bir araya getirme eğilimi yüzünden,
Dişli devletlerin sınırlarıyla bölünerek
yönetilen ama aslında doğal ve sınır-sız
döngüsünü bozduğumuz gezegenin su
varlığı üzerinden anlatmıştır. Özdamar ve
Semiz, suyu bütüncül bir şekilde ele almanın, hava koridorları yaratması, ısı adaları
yaratması, selleri ve araç trafiğini azaltması
gibi etkileriyle kent içerisindeki yaşamı
dönüştüreceğini belirtmişlerdir (Bingöl ve
Semiz 2021). Dinarama, suyun bütünselliğini,
yer-temelli ve yerel sistemlere bağlı olmasının yanında başka yerlerdeki suları da
etkilemesi sebebiyle küresel olma halleri
üzerinden tariflemiştir.
3. Sonuç Yerine
Su, yerel ölçekte farklı bağlamlara sahip
olsa dahi, günümüz antroposen çağında
kendi dinamiğinin ve doğal akışının insan
eliyle değiştirilmesi sebebiyle küresel
yıkım sorununda ortaklaşmaktadır. Küresel
iklim değişikliği, küresel kuraklık ve beraberinde gelen yağış rejimindeki düzensizlikler gibi sorunlar sebebiyle, su ile ilişkili
problemler her geçen gün gittikçe daha
çok gündeme gelmektedir. Su ile ilişkili
problemlere yönelik, farklı disiplinlerce
uzunca bir süredir çözümler üretilmeye
çalışılmaktadır. Bu anlamda su ekolojisinin
dinamiğini etkileyen bir başka etken de,
su konusunda çalışmakta olan profesyonellerdir. Su ekosisteminin değişiminin
öncül aktörleri olarak su üzerine çalışan
profesyoneller, düşünceleri, eylemleri ve
çözüm önerileri ile kendileri de bir ekosistem oluşturmaktadırlar. Bu çalışma, farklı
disiplinlerden profesyonellerle yapılan
görüşmeler aracılığıyla, su-insan ilişkisi, su
problemi ve probleme yönelik çözümler ve
yöntemler konusunda farklılaşan yakla-

şımları, disiplinler ötesi bir bakış açısı
ile sunmuştur. Disiplinler ötesi yaklaşımı
gereği, disipliner yaklaşımları saptamak ve
belli disiplinlerin belli bir tavrı takındığını
iddia etmek yerine, profesyonellerin sunduğu çeşitliliği bütüncül bir şekilde ortaya
koymuştur. Profesyonellerin yaklaşımsal
çeşitliliğinin, Felix Guattari’nin ekolojiye
bütüncül ekoloji perspektifini getirdiği
üç ekoloji (mental, toplumsal ve fiziksel ekoloji)
kavramı ile benzerliği dikkat çekicidir.
Profesyonellerin bir kısmı su ile ilişkiyi
öznel ekoloji üzerinden değerlendirmiş,
modern yaşamda su ile kendi kişisel
bağlarının ve gündelik yaşamdan ayrışmasına, rutinlerin ve ritüellerin kaybolmasına
dikkat çekmişlerdir. Diğer bir grup, su
ile ilişkiyi toplumsal ekoloji boyutunda
değerlendirmiş, kentin yöneticileri ve
teknokratlar tarafından yanlış politikalar
ve yanlış planlamalar üretilmesini problem
olarak tanımlamamışlardır. Bir diğer grup
ise, bu ilişkiyi çevresel ekoloji boyutunda
değerlendirmiş, suyun fizyolojisinin ve
ekolojisinin değişmesine odaklanmışlardır.
Su–insan ilişkisine karşı profesyonellerin
ortaya koyduğu yaklaşımların çeşitliliği,
disipliner ayrımların içerisine hapsolduğu
taktirde bir problem olarak tanımlanabilir.
Ancak, bu çeşitlilik bir araya getirilerek
değerlendirildiği taktirde, bir potansiyele
işaret etmektedir. Tıpkı, tüm profesyonellerin hem fikir olduğu suyun bütünselliği
gibi, su üzerine yapılan çalışmaların da
bütünsel bir perspektiften değerlendirilmesi
gerekir. Su ile ilgili problemlerin, hem gündelik yaşamımızda, hem toplumsal düzeyde
hem de fiziksel düzeyde çok boyutlu olarak
tanımlanması gereklidir. Bu şekilde bakıldığında, su ile ilişkimizi yenileyecek araçlar
hem öznel, hem toplumsal, hem de çevresel
düzeyde ele alınmalıdır. Guattari’nin (1992)
de belirttiği gibi, sosyal ve maddi çevrede
değişiklikler olmadan, zihniyetlerde hiçbir
değişiklik olamaz. Ya da zihinlerimizde
algıladığımız ve bireysel rutinlerle desteklediğimiz ilişki, toplumsal düzeye erişmez ve
fiziksel bir dönüşüme neden olmazsa yine
yarım kalacaktır. Suyun gündelik yaşam
pratiklerine ve rutinlere kavuşması, toplumsal düzeyde kentsel yaşamın bir parçası
haline gelmesi ve belleğin canlandırılması,
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kendi doğal akışına ve ekolojisine kavuşturulacak şekilde planlanması hep birlikte
sürdürülebilir ve dirençli bir ilişkinin temellerini atabilecektir.
Bu çalışmanın yaygın etkileri, su ile ilişkili
her türlü yönetim ve planlama alanlarında
olacaktır. Suyla kurduğumuz ilişki, yaşamla ve gezegenle olan ilişkimizi şekillendirdiğine göre, dirençli bir yaşamın anahtarı,
bu ilişkinin ve yaşam biçimlerimizin düzeltilmesinde yatmaktadır. Su ile ilişkimizi
hem bireysel (öznel), hem toplumsal, hem
de fiziksel düzeyde yenileyecek bütüncül
bir yönetim ve planlama anlayışı, kalıcı ve
disiplinler üstü bir çözüm sunabilecektir.
Modernitenin dikte ettiği yaşam biçimleri tarafından zedelenen su ile ilişkimiz,
yere ait hikayeler, mitler ve anılar yolu ile
toplumsal bellek yeniden canlandırılabilir.
Ya da gündelik rutinler ve ritüeller yolu ile
bu ilişki sağaltılabilir. Suyun hikayelerinin
yeniden toplumsal belleğe kavuşturulmasının, aynı zamanda toplumsal bir dönüşüme
de yol açması olasıdır. Her düşünce ancak
eylem ile, başka bir değişle praksis ile zenginleştiğine göre, etkinlik temelli yeniden
kullanım ve yeniden işlevlendirme üzerine
çalışmalar, hem sulak alanların varlıkları
ve değerleri konusunda farkındalığı arttırma, hem de bu alanlar ile kentlinin daha
çok etkileşime girmesi ve benimsenmesi ve
dolaylı olarak suyun korunması konularında yeni olasılıklar sunacaktır. Su ile ilgili
fiziksel düzenlemeler, suyun kendi doğasına ve ilksel ekolojiye dönüşümün yollarını açacaktır. Özellikle kentsel mekânda
suyun erişilebilirliği, sadece fiziksel değil,
algısal, işlevsel-deneyimsel boyutlarda da
ele alınmalıdır.Bu önerilerden her biri tek
başına değil, bir arada ve ilişkisel olarak
değerlendirilmeli, suyun hem algısal hem
fiziksel bütünlüğü bozulmamalıdır. Bu
aşamada yöntem ve araç çeşitliliği kaybedilmemeli, sanatsal ve bilimsel araçlar bir
arada kullanılmalıdır.
Çalışmanın yaygın etkilerinin yanısıra
kısıtları değerlendirildiğinde, yapılan
mülakatların sadece bir grup profesyonelin
görüşlerini yansıttığı unutulmamalıdır.
Çalışma, su alanında çalışan tüm profesyonellerin yaklaşımlarını kapsamamaktadır.
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Mülakat sayısının arttırılması durumunda, görüşler, çözümler ve belki de farklı
ekolojik anlayışlar ile birlikte, yaklaşımsal
çeşitlilik daha da artacaktır. Ancak yine de
yapılmış çalışma, dünyanın farklı coğrafyalarındaki ve farklı disiplinlerden su üzerine çalışan bir grup profesyonelin bakış
açısındaki çeşitliliği sunmak için genel bir
fikir vermektedir. Profesyonellerin zengin
ve çeşitlenen bakış açısı, ekoloji kavramına
daha bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşmamız için biz tüm profesyonellere ipuçları
vermektedir

•
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Öz
Kentsel mekânda bir şekilde özelleşen ve
içselleşen bir mekâna karşılık gelen kentsel
iç mekân kavramı, kent mekânında sınırların
aşılma şekli ve ilişkilerin devinimselliği ile
farklı içeriklerle kavramsal boşluğunu
doldurmaya, hatta inşa etmeye çalışır.
Kavram, kentsel çevrede “insan”a ve
içselleşmiş/evselleşmiş bir yaşama dair
arayışlarla karşılıklarını mimari söylemde ve
pratikte üretmektedir. Çalışmada, mimarlık
disiplininin “kentsel iç mekân” kavramına
neden ihtiyaç duyduğunu ve onun içeriğini
nasıl doldurduğuna bakmak, tanımlamaya
çalışmak ve nasıl işlediğini çözümlemek ana
izlektir.
Kavramın farklı disiplinlere girişi ile
başlayan günümüze dek süren ve halen
devam eden değişiminin izini süren
çalışmada, kentsel iç mekânın etimolojik ve
kavramsal kökenlerini araştırarak anlamsal
dağarcığının ortaya çıkarılması amaçlanır.
Bu doğrultuda, kavram arkeolojisi ile
“kentsel iç mekân” kavramının ortaya çıkış
koşulları, bu koşulların epistemik altyapısı
ve bu çeşitlenen altyapının farklı
disiplinlerde üretilen söylemsel pratikler ile
ilişkisi çözümlenir. Bu hedefte, söylemsel
inşa ve onun içinde yer alan tikel söylemler
açımlanır.
Bu araştırma ekseni doğrultusunda çalışma,
ilk olarak “kentsel iç mekân” kavramının
ortaya çıkışına zemin hazırlayan,
modernitenin dayattığı modern kent
tasarımının “kamusal” içeriğinin değişimini
araştırma konusu edinir. Ardından, disiplinler
söylemlerin, birbiri ile ilişkili ya da ilişkisiz
disiplinlerin, birikimleri ile içeriğini
genişleten kavramın kendini söylem
formunda gösteren tarihsel izlerini sürer.
Böylece, son bölümde, disiplinler arası
ödünçlemelerle kentsel iç mekân kavramının
işlev, işleyiş ve bağıntıları üzerinden
söylemsel inşasını nasıl kurduğunu
çözümlemeye çalışır.
Anahtar Kelimeler: Kentsel iç mekân,
kavram arkeolojisi, kent mekânı, evselleşme,
“iç”selleşme.
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Extended Abstract
The concept of urban interior, which denotes a space within urban space that in some form becomes private and interiorized,
attempts to fill or even construct its conceptual void with the different kinds of content based on dynamism of relationships by
transcending boundaries in urban space. The concept produces its meanings in architectural discourse and practice through
pursuits concerning “the human” and an interiorized/domesticized life in the urban environment. Looking at why the discipline
of architecture feels the need for the concept of “urban interior” and how it fleshes out its content, trying to define the concept
and analyzing how it functions constitute the main theme of this study.
The study, which traces the evolution of the concept of urban interior which began with its entry into different disciplines and
which has been ongoing till today, aims to reveal its semantic repertoire through a research into its etymological and conceptual
roots. Accordingly, the conditions of the emergence of the concept of “urban interior”, the epistemic foundation of these conditions
and the relationship of this diversified foundation with discursive practices produced in different disciplines are analyzed by the
method of “archeology of concept”. To this end, the discursive construct and the particular discourses within are expounded.
In line with this axis of research, the study first picks up the evolution of the “public” content of modern urban design imposed
by modernity, which has laid the groundwork for the emergence of the concept of “urban interior”. Next, it traces the
historical marks, which show themselves in the form of discourse, of the concept that is expanding its content via the
accumulations of related or unrelated disciplines and disciplinary discourses. Thereby, in the final section, it tries to analyze
how the concept of urban interior space founds its discursive construction with interdisciplinary borrowings through its
functions, operations and connections.
In historical perspective, due to the disconnection of urban space from the relations between the individual and society,
modernism, modern urban planning and policies were brought into discussion with the 6th CIAM Congress in 1947. Modern
urban space is unsafe and uncanny. Modern human’s inability to feel at home in the relation with the “modern home”, the
condition of alienation in Norberg-Schulz, sheds light on the alienation in urban space as well. The modern world is in turn
built on this state of alienation; the city is full of aliens.
Is it possible for modern, functional urban space, with its configuration that evades life and human internal experiences,
pleasures and desires, with its uncanny space, to be rendered meaningful and for it to retransform into a “place”? What about
producing familiarity once again in alienated urban space? “Urban interior” appears as the spatial equivalent to finding “the
human” that has been lost in urban space. Departing from the desire to stay home/inside against the uncanny and alien
exterior, it is the very urban space itself that is attempted to be rendered safe and reclaimed through domestication.
These discourses, by which the public quality of urban space is questioned through sub-concepts such as definable, livable and
safe, have evolved towards discussing urban space in its psychological and perceptual dimensions that produce belonging and
familiarity that render it “room-like”, make it behave “home-like” and produce a feeling of “coming home”. On the sociological
axis, the diversified spatial productions of urban space, such as urban niche, city lounge, urban surface, the community living
room etc., appearing with the metaphor of urban room have been tried to be defined by derived words received from interior
design. On the other hand, on a conceptual ground where the distinction between interior and exterior goes beyond physical
boundaries, the fact that this act of blurring the interdisciplinary boundary performed by the discipline of urban design has gone
beyond the traditional and complementary relationship that the concept of “interior space” (now defined as more than the
opposite of exterior space) has formed with other disciplines has enabled a new debate. This rhetorical transformation has
produced a hybrid field of application at the intersection of urban design and interior architecture.

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

Different disciplines construct the content of the concept of “urban interior” differently and with their definitions that sever the
concept of space from physicality and that discuss interiority beyond boundaries, base their discourses on dualities. The
concept, which is trying to find its place in various intersections by means of dualities such as interior/exterior, individual/
social, private/public, formal/informal, temporary/permanent and physical/perceptual in order to transcend conceptual
boundaries, necessitates breaking the traditional relations between these structures of duality. Therefore, the importance for
future studies of a polylectic conceptualization which pushes for rediscussing the vague meanings, boundaries, premises and
operation of the concept is evident.
Keywords: Urban interior, archeology of concept, urban space, domesticization, interiorization.
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“Günümüz metropolü işte böyle bir
yer demek istiyor sanki. İnsani anlamda var olmanın imkânsız olduğu
bir yer değilse bile, gerek sanatsal
gerek yaşamsal anlamda yoksullaşmanın mekânı…”
David Harvey, Umut Mekânları
Soyut bir kavram olarak görünmekle
birlikte yabancılaşma, kentsel mekânda
insanda somutlanır. Yaşamdan ve insanın
içsel deneyimlerinden, haz ve isteklerinden
sıyrılan yapılanışı ve tekinsiz dış mekânı ile modern, işlevsel kent mekânının
anlamlandırılması ve yeniden bir “yer”e
dönüşmesi mümkün müdür? Peki, yabancılaşan kent mekânında yeniden bir aşinalık
üretmek? Soyut planlarla kentsel mekânda
kaybolan “insan”ı bulmanın mekânsal
karşılığı olarak belirir kentsel iç mekân.
Tekinsiz ve yabancı dışa karşı ev içinde
kalma isteğinden hareketle, evselleşme ile
güvenli kılınmaya ve yeniden sahiplenmeye çalışılan kent mekânının ta kendisidir.
Giriş
Kentsel mekânda bir şekilde özelleşen
ve içselleşen bir mekâna karşılık gelen
kentsel iç mekân kavramı, kent mekânında
sınırların aşılma şekli ve ilişkilerin devinimselliği ile farklı içeriklerle kavramsal
boşluğunu doldurmaya, hatta inşa etmeye
çalışır. Kavram, kentsel çevrede “insan”a
ve içselleşmiş/evselleşmiş bir yaşama dair
arayışlarla karşılıklarını mimari söylemde
ve pratikte üretmektedir. Urban (kentsel)
ve interior (iç mekân) kavramları üzerinden
söylemini inşa eden ve bu iki kavramın ara
kesitinde yerini bulmaya çalışan urban interior/kentsel iç mekân kavramı, mimarlık
alanında yaşanan zihinsel ve epistemolojik
kayma göz önüne alındığında, “mekân” ve
“iç” kavramının çatallaşan tanımlarını ve
içeriğini çözümlemeyi ve ardından kentsel
iç mekâna içkin dinamikleri ve konsepsyionunu gündeme getirir.
Çalışmada, mimarlık disiplininin “kentsel
iç mekân” kavramına neden ihtiyaç duyduğunu ve onun içeriğini nasıl doldurduğuna
bakmak, tanımlamaya çalışmak ve nasıl işlediğini çözümlemek ana izlektir. Çalışma,
kavram arkeolojisi ile “kentsel iç mekân”
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kavramının ortaya çıkış koşullarını, bu
koşulların epistemik altyapısını ve bu çeşitlenen altyapının farklı disiplinlerde üretilen
söylemsel pratikler ile ilişkisini çözümlemeye çalışır. Bu hedefte, söylemsel inşayı
ve onun içinde yer alan tikel söylemleri
açımlar. Çalışma, kavramın farklı disiplinlere girişi ile başlayan ve günümüze dek
süren ve halen devam eden değişiminin izini sürer. Kentsel iç mekânın etimolojik ve
kavramsal kökenlerini araştırarak anlamsal
dağarcığını ortaya çıkarmayı amaçlar.
Bu doğrultuda, kavramın etimolojisinden
türeyen kökensel tanımları ve disiplinler
arası tarihsel açılımları incelenir. Çalışma,
bu araştırma ekseni doğrultusunda ilk olarak “kentsel iç mekân” kavramının ortaya
çıkışına zemin hazırlayan, modernitenin
dayattığı modern kent tasarımının “kamusal” içeriğinin değişimini araştırma konusu
edinir. Ardından, disiplinler söylemlerin,
birbiri ile ilişkili ya da ilişkisiz disiplinlerin, birikimleri ile içeriğini genişleten
kavramın kendini söylem formunda gösteren tarihsel izlerini sürer. Böylece, son
bölümde, disiplinler arası ödünçlemelerle
kentsel iç mekân kavramının işlev, işleyiş
ve bağıntıları üzerinden söylemsel inşasını
nasıl kurduğunu çözümlemeye çalışır.
Kent Mekânına Dair
Sosyal angajmanlı mimarlık pratiği ve
tartışmaları esasen 1960’li yıllardan bu
yana, özellikle kentsel tasarım alanı içinde
ele alınan kavramlarla tartışma zeminini
bulmuş ve modern kent planlamaya yapılan
ciddi eleştiriler ile tartışmanın ana odağı
olan kent mekânı, insan ve aidiyet ilişkilerini gündeme getirmiştir. Kent mekânının
sosyo-kültürel yaşamdaki yeri ve önemi ile
kamusal mekân “yer” ve “aidiyet” kavramları ile birlikte tartışma içeriğini genişletmiş
ve place-making/yer yapma kavramı süreç
ile ilişkilenip yöntemleşmiştir. Place-making/yer yapma sürecinin temelinde yatan
kavramlar, kentsel tasarımın doğuşuna
zemin hazırlayan tartışmalar ile doğrudan
bağlantılıdır ve bu durum kentsel mekânlarda şekillenen kamusal hayatı tarihsel bir
perspektifle okumayı gerekli kılar.
Tarihsel perspektifte, 19. yüzyılın son
yıllarında Tony Garnier ve Camillo Sitte

1

Bu çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi Bina
Bilgisi doktora programında Prof. Dr. Deniz
Güner yürütücülüğünde, ARC6094 Seminer
dersi kapsamında üretilmiştir.
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kent mekânını hümanizmi temel alarak
sorgulamış ve kent mekânının nasıl üretileceği üzerine bazı ilkeler ortaya koymuştur. Kentsel tasarım kavramı o yıllarda
henüz icat edilmese de, üretilen eleştiri
ve söylemler kavramın doğuşuna zemin
hazırlamış, ilerleyen süreçte kavramsal
alt yapısını oluşturmaya başlamıştır. 1947
CIAM VI. Kongresi ile tartışmaya açılan
ve Jane Jacobs, Kevin Lynch, Christopher
Alexander, Gordon Cullen gibi isimler
tarafından ciddi eleştiriye uğrayan modernizm ve izlediği kent planlama ve politikaları kent mekânının birey ve toplum
ilişkilerine ilintisizliği sebebiyle yaşanabilirlik, yersizlik, kimlik, aidiyet gibi eksiği
kavramlarla eleştirinin ana hedefi olmuştur.
Modern kent mekânı güvensiz ve tekinsizdir; yaşanabilir olmayan bu mekânlar
kamusal hayatın ani ölümünden sorumludur (Jacobs, 1961).

2 Michel de Certeau’nun (1984) The Practice
of Everyday Life kitabındaki “taktik” ve
“strateji” tanımlarına referanstır. Strateji
yetke sahip güç, kurum ya da kişilerce
tasarlanmış kentsel mekânı üretme biçimine
işaret ederken; taktik kentlilerin bireysel
ya da kolektif üretimleri ile oluşan, yeni
mekânsallıkların davranışsal üretim
biçimleri ile oluştuğu eyleme karşılık olarak
kullanılmıştır.

Christian Norberg-Schulz (1982) Martin
Heidegger’den alıntıladığı terminoloji ile
fiziksel ögeleri ve yaşamsal iç dinamikleri
sorguladığı ve kentsel mekânın dinamik ve
pasif güçleri arasındaki dengeyi ve mekânsal algıyı ve anlamı gündeme getirdiği
çalışmasında “genius loci/yerin ruhu” söylemini bu ortamda üretmiştir (Leveratto, 2015,
s.44). Norberg-Schulz’un modern dünyada
‘ev’ ile kurulan ilişkide modern insanın ev
gibi hissedememe, yabancılaşma durumu
kentsel mekândaki yabancılaşmaya da ışık
tutmaktadır. Aslında, yabancılaşmanın ilk
sözcüsü Karl Marx (2010) olmuştur; sanayi
devrimi ile makineye yabancı olan kent
insanı yaptığı işe ve aslında kendine de
yabancılaşmıştır. Modern dünya da bu yabancılaşma halinin üzerine kuruludur; kent
yabancılarla doludur. Vidler (2002) modern
hayatın kentsel mekânla ilişkilendirilebilecek psikolojik rahatsızlıklarını agorafobi
ile tanımlar. Kent insanının kendisine ve
kentine yabancılaşma halini Simmel (2012),
modern kenti yabancılaşmanın mekânı olarak tarifler ve mekânsal bağlılığın giderek
zayıflamaya başladığını öne sürer.
Kent mekânına içkin farklı düşünürlerce açılan çeşitli perspektifler mekânın
sosyo-psikolojik boyutuna dikkat çekmiş
ve kent mekânı sosyo-mekânsal bileşenleri

ile ilişkili biçimde ele alınmaya başlamıştır. Üst ölçekte üretilen planların ve soyut
mekânların ötesine geçme arayışı ile işaret
edilen planlama ve mimarlık disiplinlerinin arasındaki boşluk, kentsel tasarım
disiplinin doğuşuna zemin hazırlamıştır.
1956’da José Luis Sert tarafından ortaya konan kentsel tasarım/urban design
kavramı ile mimarlık ve şehir planlamanın
ara kesitinde beliren yeni uzmanlık alanı,
matematiksel modellere dayanan şehir
planlamanın reddini ve tasarım nosyonu
ile entegrasyonunu savunmuştur. Kentsel
tasarım, 1970’li yıllardan 1990’a kadar
uzanan dönemde eleştirel bir zeminde teori
ve pratiğin birbirine olabildiğince yaklaştırıldığı bir aralıkta yerini bulmuştur. Aldo
Rossi’nin (1982) kolektif bellek söylemleri,
Leon Krier ve Rob Krier’in (1979) kentsel
mekânların geleneğin ışığında yeniden
canlandırılmasıyla ilgili çalışmaları, Colin
Rowe ve Fred Koetter’ın (1983) kaybolan
kent mekânlarını yeniden canlandırmak
üzere vurguladıkları bağlamsallık ve kolaj
metaforu ile çoğulcu bir üretim dönemi
yaşamıştır.
1990’lı yıllar ve sonrası ise kamusal alanın
niteliğini insan odaklı ve ölçek duyarlı
bir perspektifte açan, kentteki ara yüzlere
bakışını çeviren Jan Gehl (1987, 2010) ve
mimari metaforlarla temellenen bir kentsel
tasarım teorisi öne süren William H. Whyte
(1980, 1998) ile kentsel tasarımın jenerik
içeriğin ötesine geçtiği bir dönemi işaret
etmektedir.
Kamusallığın planlanmış/tasarlanmış
fiziksel normatif kentsel mekânlar üzerinden üretim çabalarının yerini süreç içinde
gündelik yaşamla ilintili, aktif katılımlı
eylemlere dayanan ve kentsel mekânın
sosyal sınırlarını esneten üretimler almıştır.
Kentsel mekânla ilişki kuramayan kentlilerin aktif bir özne konumunda olmasını
hedef alan bu yaklaşım, yerel problemlere
yerel çözümler sunmaya ya da kentsel
mekânın kullanım çeşitliliğine farklılaşma
eksenleri açmaya yönelik olarak alışılageldik tasarım yöntem ve pratiklerinden farklı
müdahale biçimlerini kapsamaktadır. Kimi
zaman strateji, kimi zaman taktik olarak
üretilen bu mekânlar2 temelinde sürekli bir
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karşılaşma, etkileşim, üretimin olduğu deneyimleri barındırır ve kentlilik bilincinin
yeni formlarını mümkün kılar. Taktiksel nitelikteki ortak eylemlerin farklı üretim biçimleri pop-up şehircilik/pop-up urbanism,
kendin yap şehircilik/handmade urbanism,
plansız şehircilik/unplanned urbanism, enformal şehircilik/informal urbanism gibi alt
kavramlarla pratikte görünür olmaya başlamış ve sonrası teorikleştirilerek3 taktiksel
şehircilik/tactical urbanism başlığı altında
açımlanmıştır. Kentlileri harekete geçiren,
kimi zaman kullanıcıyı tasarım ve üretim
sürecine dâhil eden bu yaklaşım doğaçlama
bir kentlilik halini mümkün kılmıştır ve
kent mekânında kişiselleştirme eylemine
kapı aralamıştır. Çoğu zaman geçici değişiklikler ve düşük maliyetli müdahaleler
ile üretilen taktiksel kent mekânı kentsel
tasarım, mimarlık, iç mimarlık, peyzaj
mimarlığı gibi farklı disiplinlerin sınır ve
ölçek ötesi uygulama alanının işaretçisi olmuştur. Kentsel mekânı anlık dönüştürücü
müdahalelerden oluşan bu eylem ve üretme
biçiminin kamusal alanın nesnelleşmesine
bir tepki olarak görülmesi mümkündür.
Benzer perspektifte, Rochus Hinkel’in
“kamusal alanda spekülatif yerleştirmeler
ve etkileşimler” olarak tanımladığı (2011,
s.81) yaklaşım ise kamusal mekâna “iç”sel
perspektifi yerleştirilen nesneler ile açarak
“urban interior” kavramına söylemsel bir
altlık hazırlar.
Kentsel mekânının tanımlanabilir, yaşanabilir, güvenli gibi alt kavramlarla kamusal
niteliğinin sorgulandığı bu söylemler süreç
içinde kent mekânının aidiyet ve aşinalık
üreten, “oda”laşan, “ev” gibi davranan,
“eve gelmiş” hissi uyandıran psikolojik ve
algısal boyutları ile tartışılmasına evrilmiş
ve içsellik/interiotiy ile evsellik/domesticity
kavramlarının kentsel mekân tasarımındaki
araçsallığı görünür olmaya başlamıştır.
Kentsel mekânın sosyolojik eksende kentsel oda/urban room metaforu ile beliren,
urban niche/kentsel niş, kent salonu/city
lounge, urban surface/kentsel yüzey, /
mahallenin oturma odası/the community
living room gibi çeşitlenen mekânsal
üretimleri, kentsel tasarımın iç mekân tasarımından alımladığı kelimelerle türetilerek
tanımlanmaya çalışılmıştır. Öte yandan,
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yer oluşturma/yapma, aidiyet, insan ölçeği
gibi temel kavramlar geleneksel olarak iç
mimarlığın içeriğini tanımlamış ve ana
amacını, yöntemini ve perspektifini temsil
etmiştir. 1960’lı yıllarda ise bu kavramlar
kentsel tasarım alanının da amacını ve
yöntemini içeriğini oluşturmuştur. Kentsel
tasarım disiplinin bu disiplinler arası sınırı
bulanıklaştırma eylemi, öte yandan iç ve
dış arasındaki ayrımın fiziksel sınırların
ötesine geçtiği bir kuramsal zeminde, dış
mekânın karşıtı olarak tanımlanmaktan
fazlası olan “iç mekân” kavramının diğer
disiplinlerle kurduğu geleneksel ve tamamlayıcı ilişkisinin ötesine geçmesi ile yeni
bir tartışmayı mümkün kılmıştır. Bu retorik
dönüşüm kentsel tasarım ve iç mimarlık
ara kesitinde melez bir uygulama alanını
üretmiştir.
Kent mekânının iç mekân kavramları ile
ilişkilendirilerek, mekân üretme biçimi,
kendine içkin yöntem ve stratejiler ile yeniden ele alınma durumu konvansiyonları
aşan, iç mekân ile ilişkili nesnelerin kent
mekânına yerleşimleri ile sınırlı olmamıştır; malzeme ve dokuların da spekülatif
kullanımları ile çeşitlenmiştir (Toshiko
Horiuchi MacAdam’ın mekân tanımlayan tekstil
enstalasyonları ya da Carlos Martinez tarafından
kırmızı halı ile kentlinin karşılandığı şehir salonu/

city lounge gibi). Mobilyaların veya odaların
ölçeğini, biçimini ve malzemelerini kentsel
alanla doğrudan yüzleştiren ve bir araya
getiren bu müdahaleler, fiziksellikten öteye
gidemeyişleri, yalnızca göz teması kurarak
sosyalleşme kurdukları için eleştirilmiş ve
içeriğine “eylem” odaklı düşünceyi dâhil
ederek ele alınmaya başlanmıştır (Atelier
Bow-Wow tarafından tasarlanan, bir aradalığı yemek
yeme eylemi ile kentsel mekânda mümkün kılan White
Limousine Yatai gibi).

Rem Koolhaas, ise geç modern mimarinin
ve kent planlamanın durumunu yeniden
tanımlayarak, tasarımcı tarafından belirlenen tekil anlamlara ve katı, belirleyici
yaşamlara yönelttiği eleştirisi ile gündelik
hayatın belirsizliğine işaret etmiştir. Bu
doğrultuda, kullanımı dikte etmek yerine,
beklenmedik olayların meydana gelebileceği, “montaj”lar ile mekânsallaşan programatik bir melezlenme önermiştir (Koolhaas,

3 Mike Lydon’ın yürütücülüğünde “Streets
Plan Collaborative” tarafından 2010 yılında
teorikleştirilmiştir (Akgün Yüksekli, ve
Kabakoğlu, 2014, s.503).
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Şekil: 1
Google Ngram üzerinden basılı ve dijital
yayınlarda rastlanan “urban interior” kelime
öbeğinin kullanım yoğunluğunun yıllara göre
dağılımı (2021).

1995, s.499-500).

Fiziksellikten öte eylem
sorunsallaştırılmıştır.

4 “Bir metinde birçok kez kullanılan aynı
sözcüğün almış olduğu anlamların tümü”
Bilginer, O. (2016, s.16).
5 Gökdayı (2017, s.6) “Öbekleri Oluşturan
Sözcükler Arasındaki Anlam İlişkileri” adlı
çalışmasında öbeklerin anlamının, kendisini
meydana getiren sözcüklerin anlamlarının
toplamından doğduğunu, öbekte yer alan
asıl ve yardımcı unsurların anlamları
ile bunlar arasındaki anlamsal ilişkinin
birlikte düşünülmesiyle öbeğin anlamının
belirginleştiğini söyler.
6 Metnin orjinalinden çevrilmiştir. “The first
picture presents an urban interior, which,
in the terrible light it apparently sheds on
the miseries and violence of our boasted
British homes, almost makes one shudder.”
The Strand Magazine (1909, s.345).
7 Metnin orjinalinden çevrilmiştir. “Today
when night hours and the urban interior
are so closely related to life, the controllable
manner of seeing is more prevalent than
before.” Architectural Forum (1929, s.150).

Tarihsel Perspektifte Kentsel İç Mekân/
Urban Interior: Tanımlar ve Açımlamalar
Google Ngram Viewer’dan alınan bilgiler
doğrultusunda, 1900’lü yılların başına
kadar izine rastlanmayan kentsel iç mekân
kavramının, 20.yy sonlarına doğru mimarlık, iç mimarlık ve kentsel tasarım disiplinlerine giriş yaptığı görülür.
Literatürdeki ilk izinden günümüze uzanan
süreçte çeşitli anlamlar atfedilen ve farklı
içerik, tanımlarla görünür olan bu kavramın arkeolojisi dilbilim ve çeviribilimden
bağımsız düşünülemez. Gösteren ile gösterilen arasındaki ilişkinin farklılaştığı, dolayısıyla aynı sözcük öbeği ile temsil edilen,
işaret edilen imgenin de değiştiği bu durum
“urban interior” kavramının genişleyen
anlamsal alanını4 araştırmayı gerekli kılar.
“Urban interior” bir kelime grubu, sözcük
öbeği olarak ele alındığında kendisini meydana getiren kelimeler arasındaki anlamsal
ilişkinin birlikte düşünülmesiyle anlamını
belirginleştirmesi5 beklenir. Ancak, “urban” ve “interior” kelimelerinin çatallaşan
tanım ve içerikleri (i), iki kelime arasındaki
anlam ilgisinin niteliği ve içeriği (ii) ve
dizim ölçütüne göre kelimelerden biri üzerinde yapılan vurgunun, egemen kavramın
belirleyiciliği (iii) değişkenlerinde çeşitlilik
gösterir ve bu durum varyasyonlarından
türeyen farklı nihai anlamlara kapı aralar.
Erken tezahürlerinin içeriği ve taşıdığı
anlamlara bakıldığında değişkenin her
iki kelimenin anlamlarının inşan edildiği
egemen kavram ile tanımlandığı iki farklı
kullanıma rastlanmıştır. Bunlardan ilki,
egemen anlamın “urban” kelimesinin idari
sınır / fiziksel sınır üzerinden okunduğu,

“interior” kelimesinin ise sınırların “içi” anlamı ile açıldığı bir tanımdır. Bu durumda,
“urban interior” kavramının kenti tanımlayan idari ve fiziksel sınırların “içinde”,
“içerisinde” kalan kent mekânlarına karşılık
geldiği görülür. Çoğunlukla kırsal bölge/
countryside olana karşı kent/urban olarak
tanımlanmakta ve sınırları çizilmiş kent
mekânın içindeki kentsel mekânlara karşılık
gelmektedir; buna karşın, kamusallığın
niteliğine dair bir referans içermemektedir.
“İlk resim, övündüğümüz İngiliz
evlerimizin sefalet ve şiddetini açıkça
aydınlattığı korkunç ışıkta, neredeyse
ürperten bir kentsel iç mekân (urban
interior) sunuyor.”6 The Strand Magazine (1909, s.345).
“Gece saatlerinin ve kentsel iç mekânın (urban interior) yaşamla bu kadar
yakından ilişkili olduğu günümüzde,
kontrol edilebilir görme biçimi eskisinden daha yaygın.”7 Architectural
Forum (1929, s.150).
İkinci olarak, literatür araştırmasında,
kentsel iç mekân kavramın aynı dönemde
farklı bir kullanımına da rastlanmıştır.
The Arts (1928) dergisindeki bir metinde
kavram, kentteki fiziksel sınırlarla tanımlanmış, kapalı ya da yarı-kapalı kamusal
mekânların iç mekânları referans verecek
şekilde kullanılmıştır. İç mekânın, (kamusal
olan) kent mekânının bir uzantısı olarak devam ettiği ya da kentin, kent yaşamının, iç
mekânda yeniden tanımlandığı bir duruma
işaret eder. Burada “urban” kelimesinin
kent yaşamı ve kentsel mekâna işaret ettiği,
“interior” kelimesinin ise konvansiyonel
anlamda kapalılık ile üretilmiş, fiziksel
sınırlarla dışarıdan ayrılan bir “iç mekân”a
referans verdiği görülür.
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“İngiliz isyanının harekete geçirdiği
Wagner ve Olbrich on dokuzuncu
yüzyılın sonlarında Wiener Secession’ı başlatana kadar, Rokoko ve
Fransız imparatorluk ithalatı Avusturya’nın kentsel iç mekânında (urban
interior) tarif edilemez bir çirkinliğin
etkeniydi.”8 The Arts (1928, s.160)
Google Ngram verileri (Şekil 1) 1945-1960
yılları arası kullanım yoğunluğunda bir
dalgalanmaya ve 1980’li yıllara kadar artan
bir kullanıma dikkat çeker. İçerikler tarandığında, modern kentin eleştirisi ve 1950’li
yılların sonunu işaretleyen kentsel tasarım
disiplinin doğuşu ve mekân kuramlarında
sosyoloji katmanının dönüştürücü etkisi ile
içeriğini doldurmaya başlayan “urban interior” kavramının literatürde artık kuramsal bir
zeminde yer almaya başladığını söylemek
mümkündür. Devamında, 1980’li yıllarda
bir kırılmayı işaretleyen ve sonrasında artış
eğilimde devam eden grafik, postmodernist
eleştiriler ile epistemeyi genişleten yer teorileri ve mekânsal dönüş ile kent mekânını
yeniden tartışma gündemine taşınmasıyla
paralellik göstermektedir. Bu durum “urban
interior” kavramının farklı disiplinlerde
görünürlüğünü işaretlerken, disiplinler arası
kaygan zeminler kavramın içeriğini belirleyen, kimi zaman tanımlayan farklı çalışmalarla kavramsal bir altlık sunar.
1961 yılında Yugoslav Survey dergisinde
izine rastlanan “urban interior” kavramı,
kentsel mekânda, kentsel hayatın içinde
var olan domestikleşen iç mekânı işaret
eder. Intimist sanatın “urban intimism”
olarak kent mekânındaki evsel durumları
tasvir etmesi ve “urban interior” kavramının günümüzde literatüründe sıklıkla kullanılan anlamı ile eşleşmesi dikkat çekicidir.
“İnsan figürü çalışan ressamlardan farklı olarak, bir başka sanatçı
grubu, daha çok kentsel iç mekâna (urban interior) ve modern insanı
kentsel yaşamda çevreleyen küçük
şeylere odaklanmıştır. Bu intimist
sanat, önceki neslin bazı sanatçıları
tarafından başlatılmıştır...”9 Yugoslav Survey (1961, s.855)
William M. Michelson ise 1976 yılında
yayınlanan Man and His Urban Environ-
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ment: A Sociological Approach kitabında
“urban interior” kavramının diplinler arası
ilişkisine işaret ederek mimarlığın “yapı
yapma, üretme” eyleminden müdahale
alanını genişleterek kent mekânına uzanan
bir yapma/üretme eylemi gösterdiğine
dikkat çeker. Kent mekânında çeşitli
etkileşimlerin sağlandığı “iç”selleştirilmiş
ve özelleşmiş9 mekânları “urban interior
architecture” ile mimarlık pratiğinin eylem
alanı içine yerleştirir:
“…yeni yapıların oluşturulması ile
başlayan ve kentsel iç mekân mimarlığı (urban interior achitecture) ile biten
kültürel etkinlikler için yer tahsisine
doğru…”11 Michelson (1976, s.299).
Takip eden yıllarda, 1981 yılında yayınlı
Interiors dergisinde “urban interior” kavramı benzer perspektifte, disiplinler arası
yeni bir uygulama alanı olarak açılır; ancak
tanımı daha belirgindir. Mimarlığın iç
mimarlıkla bulanıklaşan disiplinler arası sınırları kent ölçeği ve bağlamındaki üretimlerle yeni bir uygulama alanı olarak “urban
interior” kavramını gündeme getirir:
“Tutum ve organizasyondaki değişikliklerin mimari formda doğrudan ve
önemli tezahürleri vardır. Mimarinin
iç tasarımla birleşmesi, kentsel iç
mekân (urban interior) olarak adlandırılabilecek yeni bir kentsel tipin
evrimiyle sonuçlanmıştır.”12 Interiors, (1981).
1986 yılında Roger Trancik Finding Lost
Space: Theories of Urban Design kitabında “urban interior” kavramının 1930’lu
yıllardaki açılımına benzer olarak, “urban”
kelimesinin kent yaşamı ve kentsel mekâna
işaret ettiği, “interior” kelimesinin ise konvansiyonel anlamda kapalılık ile üretilmiş,
fiziksel sınırlarla dışarıdan ayrılan bir “iç
mekân”a referans vererek açımlandığı
görülür. “Urban interior” kent yaşamının
ve kamusallığın fiziksel olarak sınırlanmış,
klimatize bir iç mekânda (çoğu zaman özel bir
iç mekânda) gerçekleşme durumuna işaret
eder:
“Ayrıca, kapalı alışveriş merkezi
(urban interior mall) sokaktan aktivite
ve ekonomik canlılık çekme eğilimindedir. Kapalı alışveriş merkezleri

8 Metnin orjinalinden çevrilmiştir. “Rococo
and French imperial importations had
impressed an indefinable ugliness upon
the Austrian urban interior until Wagner
and Olbrich, moved by the English revolt,
started the Wiener Secession late in the
nineteenth century.” The Arts (1928, s.160).
9 Metnin orjinalinden çevrilmiştir. “In
distinction from these painters of the
human form, another grouping of artists
has concentrated more on the urban
interior and the little things which
surround modern man in urban life. This
intimist art was begun by some of the
artists of older generation…” Yugoslav
Survey 1961 (s.855)
10 Özelleşme, mülkiyetle tanımlı bir mekân
tanımından farklı olarak ele alınmış, içinde
bulunduğu durumdan, yaşantıdan zaman,
mekân ve eylemler bağıntısı ile bir şekilde
ayrışan, farklılaşan durumu tariflemek için
kullanılmıştır.
11 Metnin orjinalinden çevrilmiştir. “…
beginning with the creation of new
structures, and ending with urban interior
architecture, to the appointment of place
for cultural activities.” Michelson (1976,
s.299).
12 Metnin orjinalinden çevrilmiştir. “Changes
in attitude and organization have
direct and significant manifestations
in architectural form. The merging of
architecture with interior design has
resulted in the evolution of a new urban
type, which may be called the urban
interior.” Interiors, 1981.

Kentsel İç Mekân: Söylemsel İnşa

13 Metnin orjinalinden çevrilmiştir. “The
tendency of the urban interior mall is also
to drain activity and economic vitality from
the street. Interior malls can be seductive,
comfortable shopping environments but
they conflict with the commercial habits
and urban form that exists in the public
realm of the memorable cities of the world.”
Finding Lost Space: Theories of Urban Design
(1986, p.47)
14 Metnin orjinalinden çevrilmiştir. “…Hyatt
Hotel. It represents the culmination of the
Victorian commercial arcade and provided
a model for the twentieth century of a
naturally lit and naturally ventilated urban
interior space.” Donald Watson, Time-Saver
Standards for Urban Design, (2003, 6.1-6)
15 Geleneksel diyalektiğine meydan okuyarak
iç içe geçen bu kavramlar ara mekân
tanımlarını gündeme getirmektedir.
Mülkiyet sınırları ile tanımlı bir özel
alanın kamusal kullanıma açılması ya da
kamulaştırılması durumuna karşılık gelen
16 Giovanni Battista Nolli’nin, i ‘Nuova
Piantidi Roma’ Şehir Planı adıyla 1748
yılında, Roma’nın tüm kamusal ve yarı
kamusal alanlarını figür-zemin çalışması
üzerinden ürettiği haritalama tekniği.

baştan çıkarıcı, konforlu alışveriş
ortamları olabilir, ancak dünyanın
unutulmaz şehirlerinin kamusal alanında var olan ticari alışkanlıkları ve
kentsel formla çelişir.”13 Finding Lost
Space: Theories of Urban Design
(1986, s.47).
Donald Watson (2003) Time-Saver Standards for Urban Design kitabında Trancik ile
benzer perspektifte “urban interior” kavramını fiziksel sınırlarla dışarıdan ayrılan bir
“iç mekân”a referans vererek açar. Ancak
burada bahsi geçen iç mekân yarı kapalı ve
klimatize bir mekânda var olur. “Dış” ile
ayrılan “iç” yarı açık geçiş mekânları ile
“urban interior” kavramının fiziksel sınırlar
üzerinden açıldığı tartışmaya ilişir:
“Hyatt Otel. Viktorya dönemine ait
ticari pasajın zirvesini temsil etmektedir ve yirminci yüzyıl için doğal
olarak aydınlatılmış ve doğal olarak
havalandırılan bir kentsel iç mekân
(urban interior) modeli sağlamıştır.”14
Donald Watson, Time-Saver Standards for Urban Design, (2003, 6.1-6).
Bu kısa özetten hareketle söylenebilir
ki, “urban interior” kavramı literatürdeki
kavramsal içeriğini ancak 1980 sonrası tartışmalarda kuramsal bir zeminde üretmeye
başlamıştır.
Kavramın direkt kendisini, içeriğini ve
yöntemini hedef alan çalışmalar 19. yüzyıl
sonlarında Amerika’da gökdelenlerin
sokakları taklit eden, sokak gibi davranan
kamusal nitelikli iç mekânları –lobileriüzerinden üretilen tartışmalarla görünür olmaya başlamıştır (Merwood-Salisbury & Coxhead, 2018). Mega ölçek iç mekânlar kamusal
mekânın ölçeğini ve biçimini alımlayarak
yarı kamusal bir niteliğe ulaşmış ve kentsel
mekânın bir uzantısı gibi davranmaya başlamıştır. Bu strateji tam tersi bir güzergâhta
uyarlandığında ise, kent mekânının güvenli
olma, konforlu hale gelme çabası ile “iç”selleşmesi, iç mekâna dönüşmesi asimetrik
perspektiflere kapı aralamıştır. Kentteki
kamusallığın özel ya da yarı özel mekâna
sızdığı; özel ya da yarı özel mekândaki
“iç”e dönük yaşantının ise kentsel mekâna
uzandığı bu durum, iç mekân-dış mekân ve
kamusal mekân-özel mekân dikotomileri-

nin katı ayırımını problemleştirir.15 Rochus
Urban Hinkel (2011, s.6)’e göre kentsel iç
mekân özel alanla kamusal alan arasında
bir eşiktir; kamusal mekân-kamusal alan/
public space-public sphere arasındaki
mekânsallıklara işaret eder.
Mekânsal süreklilik bağlamında iç mekân
ve dış mekân arası bulanıklaşan sınırlar
ile beliren kentsel ara yüzler kentsel iç
mekânın kavramsal alt yapısını oluşturan
durumlardan biridir. Tarihsel bir perspektife bu tartışma Louis I. Kahn’ın “poche” kavramına referansla açılabilir. Katı
sınırlar arası algısal olarak ara boşlukların
tanımladığı bir geçiş mekânına karşılık gelen “poche”, Venturi (2005)’nin tanımladığı
gibi, iç ve dış sınırlıklarındaki mekânsal
etkileşimlere ve karmaşıklıklara cevap
veren bir çelişki mekânıdır ve ‘hem o hem
bu’ anlayışının mekânsal anlamda somutlaşan hallerinden biri olarak gösterilebilir.
Mekânları somut bir şekilde bölmenin veya
birbirine bağlamanın ötesinde: hareketi bozan, hızını değiştiren ve eşiğinde bulunduğu içi ve dışı harekete geçiren bu mekânlar,
kent mekânında yeni sosyo-mekânsal
ara bölgeler oluşturma potansiyeli taşır.
Günümüz kentinde sınır aşan “iç”sellik durumu ise kent zemininde biçimin kurgusal
anlamları ve kentsel hayatın ilişkilendirilerek, Giovanni Battista Nolli’nin planı16
merceğinde girift bir yapıda okunabilir.
“Urban interior” literatürde bugünkü
anlamına karşılık gelecek şekilde ilk defa
2007 yılında RMIT Üniversitesi’nde
bir grup akademisyen ve konu üzerinde
faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının
bir araya gelmesiyle oluşan bir araştırma
ekibinin çalışmalarında yer almıştır (McLeod, 1999). İç Mimarlık Bölümünde Profesör
Suzie Attiwill yürütücülüğünde mimarlık,
iç mimarlık, endüstriyel tasarım, iç mimari
tasarım, peyzaj mimarlığı, moda tasarımı,
kamusal sanat ve ses tasarım disiplinlerinden gelen akademisyenlerin oluşturduğu
bu grup kendilerine Urban Interior adını
vermiştir ve çalışmalarını sanat, mimarlık ve kent ara kesitinde yürütmektedir.
Melbourne kentini 1990’ların başından bu
yana bir laboratuvar olarak çalışma sahası
edinen ekip, kentteki atıl, boş alanlar,
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sokaklar, yollar ve ara mekânların kent
yaşamına katılması, mesken tutulmasına
dair çalışmalarını tasarım disiplinlerinin
birlikte üretimleri ile sunmaktadır. Attiwill
(2011) perspektifinde kentsel iç mekân, bedenlerden (sosyal bileşen-bireyler ve topluluklar),
nesnelerden (cansız aktörler) ve mekânlardan
oluşan çevresel bir sistemdir ve kentsel
iç mekân üretiminde provokatif düşünsel
teknikler ortaya koymak ana hedeftir:
“İnsanların var oldukları alanlar
içinde gerçekleştirdikleri yaşama,
çalışma, oyun oynama, satış, sergileme ve benzeri eylemlerin dış mekâna
taşmasıyla söz konusu aktivitelere ev
sahipliği yapan geçici, deneysel ve
deneyimsel alanlardır” Attiwill (2011,
s.18).
Kent ve insan ile ilgili mekânsal bağlamda argüman ve araştırmalarda kullanılan
“urban interior” kavramı ekibin deneysel
mekânsal çalışmalarında fenomenolojik/
görüngüsel sorgulamalarla temellenmektedir (Hinkel, 2011). Suzie Attiwill’in yazdığı
ve Rochus Urban Hinkel editörlüğünde
Urban Interior: Informal Explorations,
Interventions and Occupations kitabı bu
araştırma grubunun çalışmalarının bir
derlemesi niteliğindedir ve “urban interior” kavramı düalitelerin aşıldığı ve ikinci
dereceden kavramlarla kurulan bir düşünce
zincirinin kırıldığı yeni bir çalışma alanına
işaret etmektedir.
Politecnico di Milano “Urban interior”
kavramını disiplinler arası yeni bir çalışma
alanı olarak tanıyan ve yeni bir disiplin
olarak lisansüstü eğitim veren17 ilk üniversitedir. Kentsel iç mekân tasarımı/urban
interior design iç mekânı referans alarak
insan-çevre bağlamında yeni bir yaşam
kültürünün arayışında yeni bir disiplin
olarak tanımlanır:
“Hem insan-çevre ilişkisine odaklanan bir kültürü çalışma ihtiyacını,
hem de yeni bir yaşam kültürü arayışını temsil eden yeni bir disiplin.”18
Crespi (2020, s.61).
Süreli yayınlarda da gündemi oluşturan
“urban interior” kavramı Interior Design/
Interior Architecture Educators Association
tarafından yayınlanan IDEA Journal özel
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eki “urban + interior” ile çalışma alanını
genişletmiştir ve iç mekân tasarımı kuram,
yöntem ve pratiklerinin değişim ve dönüşüm içinde olan kent mekânının yaşanabilirliğine nasıl katkı sunduğu sorunsalı
(Attiwill, 2011, s.13) üzerinden temellenen
çalışmalara çağırı yapar. Kentsel mekânın
geçiciliği, mekânsallığı 21.yy kentinin
politik, kültürel ve sosyal durumlarla olan
ilişkisi ana odaklarındandır.
Disiplinler arası tarihsel değişim sürecince kentsel iç mekân kavramının farklı
mekânsal ölçeklerde gerçekleşen, mekânı
özneyle ve gündelik yaşam pratikleriyle
birlikte var eden içsel durumları ve ilişkiler
biçimini tanımlamaya yönelik keşiflerde
olduğu söylenebilir. İç mekân ve kentsel
bağlam ara kesitinde türeyen kentsel iç
mekân kavramı, muğlak ve çoğul anlamları
ve çok boyutlu yapısı ile disiplinler arası
düzlemde kaygan bir zemin üretmiştir.
İç-dış, kamusal-özel gibi düaliteleri aşan
ve üçüncü bir mekâna19 karşılık gelen bu
kavram deneyimsel, geçici / kalıcı, anlık,
süreli, keşfe / performansa / ihtiyaca dayalı, katılımcı, demokratik, erişilebilir, insan
odaklı, sosyal, ilişkisel, dinamik, enformel
/ formel, yenilikçi, melez, oda gibi, atmosferik, duygusal, duyumsal, duyarlı, fiziksel,
mekânsal (negatif / pozitif), görünür / görünmez, bağlamsal, kültürel, tinsel, sinestezik
/ kinestezik, simbiyotik, interaktif, çoklu /
öznel, bireysel / kolektif, eylemsel, şiirsel,
anarşist, bütünsel / parçalı, çok katmanlı,
sürdürülebilir (Cordan, & Çolak, 2015) gibi bir
çok alt kavramla teorik içeriğini genişletmiştir. Dolayısıyla kentsel iç mekânın
melez çalışma alanı ve ağında teoriğin ve
pratiğin bir arada üreten olduğu, birbirini
eşlediği bir durumdan söz etmek mümkündür.
Sonuç: Kentsel İç Mekân Kavramının
Söylemsel İnşası
Sonuç olarak, kentsel iç mekân kavramının
söylemsel inşasının üç ana damar üzerine
kurulu olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki,
ölçeksel sınır aşımıdır; dış dünyanın fiziksel müdahaleler ile kontrollü bir iç mekâna
döndürülmesi ile üretilen kentsel iç mekân
üzerine kuruludur. İç-dış sınırının fiziksel
bir öge ile sınırlandırılması ya da ayrılması

17 Master of Urban Interior Design
18 Metnin orjinalinden çevrilmiştir. “A new
discipline, for which the reference to
interior represents both the need to work
in the wake of a culture that focuses
on the relationship between people and
environment, the search for a new culture
of living.” Crespi, (2020, s.6)
19 Üçüncü mekân Edward Soja’nın “third
space” (1996) kavramsallaştırmasına
referans vermektedir. Bu
kavramsallaştırmaya göre üçüncü mekân,
ara mekân tanımlayan, farklı bir araya
gelişlerin melez “mekânıdır.
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ile üretilen kentsel iç mekânları konu alır.
New York Crystal Palace ile klimatize iç
mekânda kent yaşamının üretilmesinden
referansla alışveriş merkezleri, pasajlar
örneklenebilir. İkinci ana damar, kamusal mekân-özel mekân ve kamusal alan
ilişkiselliğinde üretilen kentsel iç mekânlar
üzerine kuruludur; kamusal yaşamın özel
ya da yarı özel mekânlara sızması ile kamulaşan iç mekânları kamusal alan/public
sphere temelinde tartışır. Alışveriş merkezlerinin dış mekânları, kafelerin sokak önü
oturma alanları örnek verilebilir. Söylemin
üçüncü ana damarı ise çevre psikolojisi
üzerinden mekân kurma, üretme pratikleri
ve güvende hissetme, mahremiyet, aşinalık
gibi kavramlarla inşa olan, kentsel mekânda üretilmiş “iç”selleşmiş ya da “ev”selleşmiş mekânları tartışır. Bu damar kentsel
mekânda ortaya çıkan sosyal angajmanlı
mekân kurma pratiklerini territory/egemenlik alanı kurma alt başlığı ile kapsar.
Mekânın üretiminde önemli bir girdi olan
gündelik yaşam ve mekânsal pratikler,
kentsel çevrede sosyal ve kültürel hayatın
önemli bir parçası haline gelir ve kentsel
mekânda bir iç mekân yaratır. Nesnelerin
dış mekânda geçici yer edinmeleri ise içteki hayatın dışarıya taşmasına işaret eder.
İşgal ve iskân durumu özel mekânın kent
mekânında var olmasına olanak tanır ve
bu “iç”sel durum kentsel mekânını “yer”
yapar. Dolayısıyla kentsel mekânın işgal ve
iskân ile “yer”leşme durumu ile territory/
egemenlik alanı kurma durumu kentsel iç
mekânı tanımlayan ana damarlardan biri
olarak belirir.
Farklı disiplinler “kentsel iç mekân”
kavramının içeriğini farklı doldurmakta ve
mekân kavramını fiziksellikten koparan, içselliği sınırların ötesinde ele alan tanımlamaları ile söylemlerini düaliteler üzerinden
kurmaktadırlar. Tanımsal sınırları aşmak
üzere iç/dış, bireysel/toplumsal, özel/
kamusal, formel/enformel, geçici/kalıcı,
fiziksel/algısal gibi düaliteler üzerinden
farklı ara kesitlerdeki yerini bulmaya çalışan kavram, bu ikili yapıların geleneksel
ilişkisini bozmayı gerekli kılar. Bu sebeple,
kavramın muğlak anlamlarını, sınırlarını,
ön kabullerini ve işleyişini yeniden ala
almayı zorlayan poliyalektik kavramsal-

laştırmanın önemi gelecek çalışmalar için
açıktır

•
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Öz
“(Mimarlık) Tarih(i)sel Semantik: Karatepe
Saçakları’nın Neoliberal Kapitalizm
Güdümlü Dönüşümü: The Museum Hotel
Antakya” başlıklı makale, isminde adı geçen
iki projenin görsel bir karşılaştırması
değildir; bunun yanında, iki yapının
müellifleri üzerinden bir “star mimarlık”
gündemi yaratmaya da çalışmaz. Elinizdeki
çalışma, bir arkitektonik nesne olarak
saçağın, takribi 50 yıl içerisinde uğradığı
semantik dönüşüm üzerinden, Arolat ya da
projenin diğer aktörleri tarafından “icat
edilen” Müze-Otel fonksiyonunun,
Karatepe’de somutlaşan ve “ikonikleşen”
arkeolojik koruma saçaklarının neoliberal
kapitalist bir tezahürü olup olmadığını
tartışmaya açmayı amaçlar. Yani çalışmanın
temelinde yatan karşılaştırma, ikisi de kendi
zamansal bağlamlarında “ikonik” olarak
kabul edilebilecek bu yapıların, içine
doğdukları sosyo-ekonomik arka plandır.
Diğer bir deyişle, devlet politikalarının
tartışmasız yansımaları olan mimarlık
ürünleri ve onları var eden iki özgül dönem,
neoliberal kapitalist tandanslar sonucu
yaşanan semantik dönüşüm özelinde ortaya
çıkan mimari refleksler bağlamında bir
değerlendirmeye tabi tutulmak istenmektedir.
Özellikle vurgulanmak istenen, mimari
refleks benzer olsa dahi 50 yıl içerisinde
mimarlığın eklemlendiği mekânsal
dönüşümün; saçakların otele çevrilmesinde
tezahür ettiği gerçeğidir. Yani 1950’li
yılların, saçaklardan oluşan koruma üst
örtüsü, 21. yüzyılın başında yerini icat
edilmiş bir fonksiyona, bir müze-otele
bırakabilmiştir. Mimarlık tarihini
nesnelerinin uğradığı anlamsal dönüşümler
bağlamında böylesi bir karşılaştırma, meslek
literatürü için önemli veriler teşkil edecektir.
Anahtar Kelimeler: Saçak, dönüşüm,
neoliberal, bağlam, yer.
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Extended Abstract
The Museum Hotel Antakya, whose project is managed by Emre Arolat Architects and whose design and application have
been intertwined both intellectually and operationally since 2009 with its compound functions, the unique value of the
Ancient Roman ruins it hosts, and unusual construction methods. It can be subjected to different readings in various plural
contexts that can be increased. The meaning of the object can be stratified, deconstructed or studied in the context of
semantic transformations by considering it from different angles in numerous articles that can be written on the structure in
question. Before the construction is completed; there is no doubt that the hotel, which has been widely discussed in the
fields of architecture, archeology, conservation and similar areas, will remain on the agenda for a long time after its
opening and use.
The article titled “Architectural Historical Semantic: The Neoliberal Capitalism-Driven Transformation of Karatepe Eaves:
The Museum Hotel Antakya” is not a visual comparison of these two projects, neither tries it to create a “starchitectural”
narrative by mentioning the two architects of the structures. This very study is a comparison of the projects with their socioeconomic background into which these structures, both of which can be considered “iconic” in their own temporal context,
were born. In other words, architectural products, which are the indisputable reflections of state policies, and the two specific
periods that brought them into existence, are intended to be evaluated within the context of architectural reflexes that emerged
with the semantic transformation experienced as a result of neoliberal capitalist tendencies.
The method adopted by the article is chronological. In the study, Karatepe Aslantaş Open-Air Museum, which was built on the
background axis of the brutalist architectural products of 1950s Turkey and pronounced as Karatepe Eaves, is introduced as a
design object and tried to be understood with its context. Then, before introducing the Museum-Hotel function to the reader, it
discusses the reflections of the decisions of January 24, 1980, on architectural production, which brought a total change in
Turkey from different perspectives in the early 1980s, which was accepted as the breaking point of the transition to the
neoliberal economy and free market that paved the way for its invention. The Museum Hotel Antakya, designed by Emre Arolat
Architects; is evaluated in terms of its invented function, context, design criteria, use of materials and features that make it a
21st century architectural icon. The conclusion section, which is designed as an open-ended discussion platform, tries to
answer the following question and to put forward various answers and suggestions by problematizing this issue: “Is Eaves’
Architectural Manifestation in the 21st Century a Hotel?”
Emre Arolat’s architectural reflex includes an understanding that reminds a great deal of the sensitivity of the designers of the
Karatepe Eaves. The architects of the two projects trace the “place” in their structures. Even the pilot elements, which are the
common point of the projects and can allegorically take on the task of decontextualization, yield to the emphasis of the
permission, regardless of whether it is elegant or massive. In other words, the context confronts the experiencer as the most
important factor affecting the main decisions in both projects. The common point of these two designs, made 50 years apart,
undoubtedly stems from the strength of their context. Two clusters of remains were not moved to the museum in line with the
opinions of the experts, instead an in-situ conservation approach was adopted. However, 50 years ago, the protection approach
of various historical and archaeological remains was a top cover that could not compete with it, today this top cover can
easily evolve into a world brand hotel, which is a rent-based product.
The aim of the article is far from criticizing the architectural production of EAA or focusing on a social perspective on the pros
and cons of the neoliberal system. What is particularly emphasized is the spatial transformation in which architecture has been
articulated in 50 years, even if the architectural reflex is similar; it is the fact that the eaves are manifested in the conversion
of the hotel. In other words, the protection top cover of the 1950s, consisting of eaves, was replaced by an invented function, a
museum-hotel, at the beginning of the 21st century. Such a comparison in the context of the semantic transformations of
architectural history objects will constitute important discussion fields for the literature.
Keywords: Eaves, transformation, neoliberal, context, place.
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1. Giriş
Emre Arolat Architects tarafından projesi
yürütülen ve tasarım ve uygulamasının iç
içe geçmiş ilişkisi hem düşünsel hem de
operasyonel anlamda 2009 yılından beri
devam eden the Museum Hotel Antakya
gerek bileşik fonksiyonlarının biricikliği
gerek ev sahipliği yaptığı Antik Roma
kalıntılarının benzersiz değeri gerekse
alışılmışın dışında inşa yöntemleri ve
benzeri örnekleri artırılabilecek muhtelif
çoğul bağlamlarda farklı okumalara tabi
tutulabilir. Söz konusu yapı üzerine yazılabilecek sayısız makalede, nesnenin anlamı,
birbirinden farklı açılardan ele alınmak
suretiyle katmanlaştırılabilir, yapı-sökümüne uğratılabilir ya da anlamsal dönüşümler
bağlamında incelenebilir. Henüz inşaatı
tamamlanmadan; mimarlık, arkeoloji, koruma ve benzeri alanlarda çokça tartışılan
otelin, açılışı yapıldıktan ve kullanımı
yürürlüğe girdikten sonra da uzun süre
gündemdeki yerini koruyacağı şüphesizdir.
“(Mimarlık) Tarih(i)sel Semantik: Karatepe Saçakları’nın Neoliberal Kapitalizm
Güdümlü Dönüşümü: The Museum Hotel
Antakya” başlıklı makale, isminde adı
geçen iki projenin görsel bir karşılaştırması değildir; bunun yanında, iki yapının
müellifleri üzerinden bir “star mimar” anlatısı oluşturmaya da çalışmaz. Tartışmaya
açılan projelerin eklemlendiği arkeolojik
kültür kalıntılarının koruma konseptleri
bağlamında değerlendirilmesi de başka bir
bilim dalı çalışmasının konusudur. Mimari
artifaktlar olarak bu kalıntıların içlerine
doğdukları tarihsel arka planlar; yani muhtelif bir Hitit-Roma mimarlık üretimlerinin
karşılaştırma denemesi ise bu makalenin
odağının çok dışında, hatta belki de teknik
olarak imkansızdır. Bu sebeple gerek kalıntıların fiziksel bağlamları gerekse tarihsel
özellikleri, bir karşılaştırmaya tabi tutulmadığı gibi, muhtelif başka ve çok geniş
araştırma konularına ait olduklarından
dolayı, makalenin dışında bırakılmıştır.
Elinizdeki çalışma, bir arkitektonik nesne
olarak saçağın, takribi 50 yıl içinde uğradığı semantik dönüşüm üzerinden, Arolat
ya da projenin diğer aktörleri tarafından
“icat edilen” Müze-Otel fonksiyonunun,
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Karatepe’de somutlaşan ve “ikonikleşen”
arkeolojik koruma saçaklarının neoliberal
kapitalist bir tezahürü olup olmadığını
tartışmaya açmayı amaçlar. Yani çalışmanın temelinde yatan karşılaştırma, ikisi de
kendi zamansal bağlamlarında “ikonik”
olarak kabul edilebilecek bu yapıların,
içine doğdukları sosyo-ekonomik arka
plandır. Diğer bir deyişle, devlet politikalarının tartışmasız yansımaları olan mimarlık ürünleri ve onları var eden iki özgül
dönem, neoliberal kapitalist tandanslar sonucu yaşanan semantik dönüşüm özelinde
ortaya çıkan mimari refleksler bağlamında
bir değerlendirmeye tabi tutulmak istenmektedir.
Makalenin benimsediği yöntem kronolojiktir. Çalışmada önce 1950’ler Türkiye’sindeki brütalist tandanslı mimarlık
ürünlerinin oluşturduğu arka plan ekseninde inşa ve Karatepe Saçakları şeklinde
telaffuz edilen Karatepe Aslantaş Açıkhava
Müzesi, bir tasarım nesnesi olarak tanıtılır ve bağlamı ile anlaşılmaya çalışılır.
Ardından okuyucuya Müze-Otel fonksiyonu açıklanmadan önce, onun icadının
yolunu açan neoliberal ekonomi ve serbest
piyasa ekonomisine geçişin kırılma noktası
olarak kabul edilen 1980’li yılların başında
Türkiye’yi farklı açılardan topyekûn bir
değişime uğratan 24 Ocak 1980 kararlarının mimarlık üretimi üzerindeki yansıması
değerlendirilir. Emre Arolat Architects
tarafından tasarlanan The Museum Hotel
Antakya; icat edilmiş fonksiyonu, bağlamı, tasarım kriterleri, malzeme kullanımı ve onu bir 21. yüzyıl mimari ikonu
olma yolunda öne çıkartan diğer muhtelif
özellikleri bağlamında ele alınır. Ucu açık
bir tartışma platformu şeklinde kurgulanan sonuç bölümü, özünde; “Saçak’ın 21.
Yüzyıldaki Mimari Tezahürü Otel midir?”
sorusuna cevap vermeye çalışmakta; bu
sorunsalı çeşitli başka unsurlarla problematikleştirerek ortaya muhtelif cevap ve
öneriler atmayı denemektedir.
Saçak
Saçak, çatının yapının dışına taşan kısmıdır
(Hasol, 1998). Genelde binanın duvarlarını
yağmurdan korumak amacıyla kullanılır.
Saçakların ana fonksiyonu yağmur suyunu

Karatepe Saçakları’ndan The Museum Hotel Antakya’ya

duvardan uzak tutmak ve çatının duvar ile
birleştiği noktalarda su birikmesine engel
olmaktır (vikipedi). İkincil kullanım amacı
güneş ışığını kontrol etmek olan saçak,
yapının fonksiyonel bir bileşeni olarak
kabul edilebilir.
Saçak, geleneksel bir yapı elemanı olarak
Türk Evi ile özdeşleştirilir. Burkut (2019),
saçakların, Osmanlı/Türk evlerinin karakteristik özelliklerinden biri olduğunu
vurgularken, söz konusu bileşenin hem
pilanimetri hem de cephe hakimiyeti bağlamında önemli bir unsur olduğuna dikkat
çeker. Burkut’a göre saçaksız Türk Evi
yoktur denilebilir. Türk Evi’nde saçaklar
oldukça geniş tutulmuştur ve çoğunda
saçak altı kaplaması yoktur. Genellikle
köşelerde yuvarlatılmış olan saçaklar
çıkmalarla gittikçe genişleyerek sokak üzerinde bir saçak altı oluşturmaktadır. Türk
Evi’nin planı ve cumbanın konumu çatı ve
saçakları şekillendirmiştir (Burkut, 2019).
Osmanlı/Türkiye mimarlık tarihinde saçak,
yalnızca fonksiyonel ya da operasyonel bir
anlam içermez. Türk Mimarisinin kimliksel bir aidiyet unsuru olarak saçağın cephede tanımladığı vurgu, mimarlar tarafından,
tarihin tüm Milli Mimari dönemlerinde
kullanılagelmiştir. Bu bağlamda göstergesel bir temsiliyet yüküne sahip olan söz
konusu yapı elemanı, keskin bir yerinden
edilmeye maruz kalır. İki ya da üç katlı
ahşap Türk Evleri’nin çatısından koparılan
saçak, 20. yüzyıl başına tarihlenen Birinci
Ulusal Mimarlık döneminin cephe örüntüsünün en güçlü unsurlarından biri olarak,
postane, okul, iskele gibi Geç Osmanlı
Döneminin önemli binalarına eklemlendirilirken, 1930’lu yılların ortalarından
1940’ların sonuna uzanan ve Sedad Hakkı
Eldem’in “Taş Devri” olarak adlandırdığı
İkinci Ulusal Mimarlık akımının büyük
boyutlu fakülte, radyo evi, adalet sarayı
ve benzeri devlet temsili güçlü binalarda
yerini alır. Binaların boyutu büyüdükçe
saçak, sudan koruyucu özeliğini yitirirken,
gittikçe göstergesel bağlamda bir dekor, bir
temsiliyet nesnesi ya da bir kimliklendirme
unsuruna dönüşür. Öyle ki Paul Bonatz’ın
Ankara’da inşa ettiği Saraçoğlu Mahallesi’nin konutlarında saçak, aynı kendisi

gibi işlevsizleşmiş olan çıkmaların üzerini
örterken, fonksiyonel bağlamda içi boşalsa
da oldukça güçlü bir anlambilim imgesine
dönüşür.
Bu makalenin başat konusu olan ve Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi, diğer
adıyla Karatepe Saçakları projesi, saçak
elemanının özgün fonksiyonuna sahip
çıkarak, diğer yandan onu bağlamından
koparıp mimari bir artifakta dönüştürmesi
sebebiyle özel olarak tartışmaya açılmalı
ve semantik bir okumaya tabi tutulmalıdır.
Tasarım başlangıcı 1957 ve ilk etap uygulamalarının tamamlanması 1961 yılına tarihlenen saçakların üslupsal yaklaşımını analiz
etmeye çalışırken dikkatli olmak gerekir.
Genel olarak her mimari ürün için akılda
tutulması gereken asıl mesele, bir yapının
yalnızca bir tandans ya da stil bağlamında
değerlendirilmesinin ancak kısır okumalar
doğuracağı gerçeğidir (Erkol, 2016). Bu bağlamda, Karatepe Saçakları’nın ilk bakışta
göze çarpan etkileyici brütalist kütleleri,
daha yakın bir incelemeye tabi tutulduğunda eleştirel bölgeselci özellikler gösterir;
pilotilerin topografyaya gösterdikleri saygı
duruşu, brüt beton saçak elemanlarının asimetrisi, havada uçma hissinin yer bağlamı
ile kurduğu çatışmalı ilişki ile alternatif ve
ezber bozucu bir hikâye anlatır. Bu anlatı,
öncelikle, söz konusu zaman aralığında
Türkiye’nin içinden geçtiği mimari dinamikler bağlamında değerlendirilmelidir.
İkinci Dünya Savaşı, 1945 yılında Almanya ve müttefiklerinin kesin bir yenilgisiyle sonuçlanır. Modern zamanların en
travmatik krizi olarak nitelendirilebilecek
bu toplumsal hadise, kaçınılmaz olarak
dünyadaki tüm dinamikleri yerinden eder.
Politik, sosyolojik, ekonomik ve kültürel
tüm dengelerin değiştiği yeni dünyada, söz
konusu dengelerin üçüncü boyuttaki yansıması olarak nitelendirilebilecek mimarlık
üretiminin de semantik ve morfolojik bir
değişime uğraması kaçınılmazdır. Mimarlık pratiğinde ürünlerini ancak 1950’lerde
vermeye başlayacak olan bu yeni kültürel
anlayış, yansımalarını şüphesiz Türkiye’de
de bulur.
İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika ve
Avrupa’daki mimarlık üretimi, büyük
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boyutlu, anıtsal ve ulusalcı göstergelere
sahip milli mimarlık dönemi yapılarına bir
tepki olarak modernizmi yeni baştan inşa
eder. Nazi Almanya’sından Amerika’ya
kaçan Walter Gropius ve Ludwig Mies
van der Rohe gibi mimarların Bauhaus
ekolünü yanlarında taşımaları ve onu savaş
sonrası ortaya çıkan fonksiyonlara uygulayıp yeni bir rasyonalist mimarlık anlayışı
ortaya koymuş olmalarının yanında Le
Corbusier’nin Avrupa’da tekrar keşfedilişi,
organik mimarlık arayışlarıyla döneme
damga vuran Frank Lloyd Wright, Louis
Kahn gibi isimlerin parlaması söz konusu
pratik için yeni bir dönemin başlangıcı
anlamına gelmektedir. Bu sebeple 1950’ler,
o güne kadar katılaşmış muhtelif mimarlık
anlatılarından; rasyonel, çoğulcu ve serbest
bir üretim alanına geçiş bağlamında bir
dönüm noktası olarak kabul edilebilir.
Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda,
İngiltere ve Fransa’nın yanına müttefik olarak eklemlenir ve Almanya’ya kâğıt üzerinde savaş ilan eder. Bu politik yeniden
konumlanma, Amerika’dan alınan Marshall yardımı ve NATO üyeliği gibi gelişmeleri beraberinde getirir. Bunun yanında,
dünyada artık Milli Şeflikler döneminin
kapanmış olması dolayısıyla Türkiye’de de
CHP güdümlü tek parti iktidarı yerini 1946
yılında çok partili sisteme, aynı yıl yapılan
ilk çok partili seçime ve nihayet 1950
yılında DP iktidarına bırakır.
Sözü edilen politik katalizörlerin ilk yansıması ekonomik bağlamda gözle görülür
hale gelir. “İktisadi hayatta özel teşebbüs
ve sermayenin faaliyeti esastır,” sloganıyla
iktidara gelen DP, hükümet programında
yer alan “iktisadi ve mali görüşlerimizin esası, bir taraftan devlet sektörünü
mümkün olduğu kadar daraltmak, hususi
teşebbüs sahasını mümkün olduğunca
genişletmek şeklinde ifade olunabilir,”
sözleriyle liberal-kapitalist düşüncenin
yolunu açarken, bir yandan da seyreltilmiş
devletçiliği haber verir.
Tüm bu unsurlar, Türkiye’deki mimarlık üretimini geri dönülemez biçimde
dönüştürür. İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonra Avrupa ve Amerika’da hızla gelişen
mimari akımlar, bu dönemde ithal olanak-
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ların çoğalması sayesinde getirilen yabancı
mimarlık dergilerinin çoğalmasıyla Türkiyeli mimarların üretim ve pratiklerini
temelden etkiler. Bu benimseme safhasının
önemli bir altyapı etkeni de savaş sonrasında Türkiye ve Almanya arasındaki
politik ve kültürel ilişkinin yön ve biçim
değiştirmesi, bu sebeple artık salt Alman
kültürel ortamının yansıması dışında, diğer
ülkelerdeki gelişmelerin de Türkiye’de tartışılmaya ve sonuçlarının değişik yollardan
izlenmeye başlanmasıdır. Bu gelişmelerden
biri tartışmasız olarak, Brütalizm’dir.
Erkol (2016), brütalizmi, 1950’lerde ortaya
çıkmış ve giderek uluslararası nitelik
kazanmış bir modernizm revizyonu olarak
yorumlar. Ona göre Modern Mimarlığın
bir uzantısı olarak değerlendirilen
Brütalizm temel ilkesi yapının strüktürünü ve malzemesini olduğu haliyle, açıkça
ortaya koymaktır. Kaplamasız yüzeylerle
malzemenin gerçek dokusunun gösterilmesi amaçlanır. Brüt beton bu akımın
vazgeçilmez malzemesi olur, çünkü
kaplamalardan ve işlenmişlikten vazgeçmenin göstergesidir. Beton malzeme,
kalıp izleri ile birlikte olduğu gibi görünür
kılınır. Erken modern dönemde çoğunlukla
iç mekânda kullanılan ahşap malzeme de
dış cephede yer almaya başlar. Betonun
patinası, ahşabın budakları, demirin pası ve
benzeri her öge malzemenin doğal halini
gösterdikleri için değerlidir (Erkol, 2016).
Yapılarda teknik mükemmellik yerine doğallık, kendi kendine olmuşluk, hatta biraz
da hamlık arandığı, aynı işlevleri taşıyan
birimlerin görsel bütünlüğünün sağlanması
ve diğer bütünlüklerle ayrımının okunaklı
kılınmasıyla oluşturulan parçalı kütle,
vurgulanmış konstrüksiyon, malzemenin
çıplaklığı/yalınlığı, kimi defa gelişmiş teknolojinin strüktür ve ayrıntılarda sergilenmesi gibi özellikleri içeren uygulamaların
bütünü Brütalist Üslup olarak isimlendirilir
(Akın, 2004). Tüm bu özelliklerin yanında
brütalist binalarda en çok aranan özelliklerden biri, doksan derecelik cetvele uygunluktur denilebilir (Özer, 2000).
Türkiye’de Brütalizm, alışıldık olarak
Altuğ-Behruz Çinici’nin simgesel projeleri
olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi kam-
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pus binaları ya da Turgut Cansever’in Türk
Tarih Kurumu yapısı üzerinden okunabilir. Karatepe Saçakları’nın bu bağlamda
söz konusu projelerden işlev, boyut ve en
önemlisi mimari refleks olarak ayrıldığı
şüphe götürmez bir gerçektir.

Resim: 1
Hititlerden kalma duvar buluntusunu örten
saçaklar.
Resim: 2
Kazı Evi.

Karatepe Saçakları, Karatepe Açıkhava
Müzesi için tasarlanmış bir çeşit üst örtü
olarak kabul edilebilir. Müellifinin kim
olduğu konusu uzun tartışmaları beraberinde getirmekle birlikte, Aykut Köksal (2016)
tarafından yayımlanan Karatepe Saçakları
ve Müelliflik Sorunu adlı metinde konuya
nokta konur: projenin tasarım müellifi
İtalyan Mimar Franco Minissi; projeyi
yere uygun biçimde yeniden kotlandırarak
uygulama projesini çizen ise Turgut Cansever’dir. Karatepe Saçakları, Cansever’in

sonraki üretimi için ilham verici bir kaynak
olmuş, saçakların sunduğu yeni mimari
dağarcık Cansever yapılarında sıklıkla
karşımıza çıkmıştır (Köksal, 2016). Bununla
birlikte müelliflik tartışması bu çalışmanın
kapsamı dışında kalmaktadır. Bu sebeple saçakların kendine özgü mimarisi, iki
müellifin mimari tandansları bağlamında
değil, ortaya çıkan son ürünün karakteristikleri üzerinden okunacaktır (Resim 1).
Karatepe Saçakları, Geç Hitit dönemi (MÖ
9-7. yüzyıl) buluntularını barındırmak üzere
Karatepe milli Parkı içerisinde konumlanır. Tasarım, antik kentin kuzey ve güney
girişindeki saçaklar ve arkeolojik alanda
çalışan araştırmacıların konaklayabileceği
kazı evinden (Resim 2) oluşur. Brüt beton
strüktürler hem gün ışığına çıkarılan
eserlerle hem de topografya ile etkileşim
içerisindedirler. Saçaklar, buluntuların iz
düşümlerini takip eder ve strüktür, kendisini doğa ve buluntularla bir bütün olarak
algılatır (Sayın, 2004).
Tanyeli’ye göre Karatepe’yi gerçekten
önemli kılan şey, onun alttaki binlerce
yıllık yapının bütün biçimlenme anomalilerini, bütün geometri bozukluklarını üstte
bir defa daha gündeme taşıyan o ortogonallik yoksunluğudur (Tanyeli, Yücel, 2007).
Hitit dönemi yapılarının önemli bileşenleri
olan duvarların izi, asimetri göze alınarak,
saçaklardan sürülebilir (Resim 3). Özer’in
(2000) vurguladığı doksan derecelik cetvele
uygunluk kuralı burada son derece cesur
bir kararla bozulur; bu bozulmayla ortaya
çıkan asimetri, cüretkâr tavrıyla saçakların
ezberini bozarken, diğer yandan onu biricikleştiren en önemli karakteristiklerden
biridir. Bağlam ile kurulan ilişki, belki de
hiçbir brüt beton ihtiva eden projede böylesi bir kesinlikle ortaya konulmamıştır.
Brütalizmin çarpıcı dili, malzemenin
çıplaklığında kendini var eder. Söz konusu
malzeme seçiminin doğaya eklemlenme
biçimi, onu, üslubun, yukarıda değinmiş olduğumuz, doğallık, kendi kendine
olmuşluk ve hamlık özelliklerini onaylar
niteliktedir. Mimar(lar), Adana Karatepe
Açıkhava Müzesi tasarımını meydana
getiren saçakları ve onların betonarme
strüktürün geçmişe ve geleceğe doğru olan
Sayı 34, Kasım 2021
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uzanımının yerin ruhu ile diyaloğa girerek
bütünleşmesinin, arkitektonikleşmesinin
önünü açıp, onları, in situ kalıntılar ile boy
ölçüşmeye kalkmadan, ancak varlıklarını
da daimî bir şekilde hatırlatarak var oluşun
çelişkili doğasını cüretkarca öne çıkarırlar
(Ceylan, 2014).
Tüm bu yorum ve değerlendirmeler
dahilinde, projede, eleştirel bölgeselciliğin izleri rahatlıkla sürülebilir. Tsonis
ve Lafaivre’e göre, post-modernizme bir
alternatif yaratma çabası olarak öne çıkan
tandans, bölgeselcilik terimini geçmiş
zamanlarda kullanıldığı şekliyle duygusal,
akıl dışı, önyargılı anlamından ayırmayı
ve milliyetçi çağrışımlardan farklı bir
şekilde kullanmayı amaçlar (Demirgüç, 2006).
Frampton, eleştirel bölgeselciliği, geleneği
ve yerelliği yok sayan modernizme karşı
bilinçli bir tepki olarak tanımlar. Frampton’a göre eleştirel bölgeselciliğin ortaya
çıkmasındaki en önemli faktörlerden biri
kültürel, ekonomik ve politik özgürleşmeye duyulan istektir. Eleştirel bölgeselcilik
üzerine yazılarında küreselleşmeyi ve
buna bağlı olarak ortaya çıkan aynılaşmayı
eleştiren Frampton, eleştirel bölgeselcilik
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yaklaşımı ile kültürel değerleri tutarak
evrensel uygarlık içinde yer alınabileceğini
öne sürer (Erkol, 2016).
Modernizmin evrensel mimarlık söyleminin yenilenmesine ihtiyaç duyulan
dönemde bölgeselci yaklaşım kendine
önemli bir yer bulur. Bu dönemde bağlam,
bellek, kimlik üzerinden tartışmalar yapılmış, “yer”in özellikleri ortaya konmaya
çalışılmıştır (Erkol, 2016). Tam da bu sıfatlar
üzerinden Karatepe Saçakları’na yöneltilen
bir okuma, Le Corbusier’nin “yer”den hem
fiziksel hem de alegorik bir kopuş anlamı
ihtiva eden pilotilerinin, projedeki incecik kesitlerinin (Resim 4) ortaya koyduğu
büyük bir zarafetle yükselirken, öte yandan
topografyaya duydukları saygı ile “yer” ile
girilen aşkın ilişkiyi gözler önüne serer.
Saçak ögesinin yukarıda bahsettiğimiz
kimlik ve aidiyet temsili burada anlam
içine sıkışıp kalmaz. Türk Evi’nden
koparılarak bağlamı değiştirilmiş saçakların fonksiyonu değişmez. Bunun yanında
tamamen değiştirilen malzemenin biçim
ile kurduğu benzersiz ilişki, saçakların
varlığını bambaşka bir “oluş”a dönüştürür.
Bu da kimliğin barındırdığı tüm semantik

Resim: 3
Karatepe Saçakları, plan, kesit ve muhtelif
fotoğraflar.
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Resim: 4
Pilotiler.

özellikleri serbest bırakır, saçakların izleyici ile özgürleştirici bir ilişki kurmasını
sağlar. Zira Bölgeselci mimari kullanıcısıyla doğrudan iletişim kurar. Dağarcığında
yere dair veriler barındırdığı için bireyde
tanışıklık ve aidiyet hissini kolayca kurabilir. Modernizmin yabancı olma halinin tam
zıddıdır ve bu nedenle de hızla benimsenmiştir (Erkol, 2016).
Eleştirel bölgeselcilikte deneyim ön plandadır. Bu nedenle ışığın yanı sıra sıcaklık,
hava sirkülasyonu, yap malzemelerinin
mekâna yaydığı kokular, dokuları hatta
kimi zaman sesleri mekânsal algıyı değiştirir. Bütün bu faktörleri gözeterek sonunda coğrafyaya ve kültüre ilişkin verileri
gözeten, mimarlığın tektonik ifadesi ile
birleşen ve bireyin tüm duygularına hitap
etmeyi hedefleyen, bulunduğu yere ait bir
mimari önermektedir (Erkol, 2016). Nevzat
Sayın’a (2004) göre, Açık Betonun yanı sıra
çelik, cam, ahşap da aynı duyguyu taşır.
İçlerinden geçen ve geçemeyen ışıklarla ve
birbirinden koparak duruşları yüzünden içlerinden geçen rüzgarla anlaşılır olmak gibi
bir özellikleri vardır. Bu denli tasarlanmış
ve betonarme gibi özgül ağırlığı yüksek bir
malzemeden yapılmış olan saçakların varla
yok arasındaki hali, Sayın (2004) tarafından
çok etkileyici olarak yorumlanır.
Bağlamına uyum sağlayan, “yer” ile
doğrudan ilişki kuran, katılaşmış, kristalize
olmuş kimlikleri reddeden ve çok katman-

lı anlamlar silsilesini var eden Karatepe
Saçakları, çok katmanlılık ve anlamlılığına ithafen, herhangi tek bir üslup altında
değerlendirilemez. Böylesi bir okuma
çabası projeyi eksiltir, biricikliğini ortadan
kaldırır. Saçakların, Türkiye Mimarlık
tarihinde yapılabilecek en ezber bozucu
değerlendirmelere rahatlıkla tabi olabileceğini, özellikle eleştirel bölgeselcilik
ekseninde, eleştirinin nesnesini devamlı bir
krize uğrattığını hatırlayarak, söylemek, bu
bağlamda, hiç de yanlış olmayacaktır.
Otel
24 Ocak 1980 kararları ile Türkiye’de yaşanan keskin dönüşüm, kuşkusuz yalnızca
bu ülkeye özgü değildir. Dünyanın genel
konjonktürünün 80’li yıllarda ciddi ve kalıcı bir farklılaşmaya uğradığını söylemek
bu bağlamda olukça mümkündür.
EAA tarafından tasarlana The Museum
Hotel Antakya’yı analiz etmeden önce,
Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu ve
mimarlıkta da kaçınılmaz olarak karşılığını
bulan post-kapitalist çarkın orijinlerine
dönmek ve çalışmada 1980’li yıllara dair
bir değerlendirmeye yer vermek bu bağlamda oldukça zaruridir.
Türkiye’nin tarihi boyunca yaşadığı en
büyük ekonomik dönüşüme karşılık gelen
80’li yıllar, 24 Ocak 1980 kararları ile
neoliberal politikaların hüküm sürmeye
başlayarak kapitalizmi güçlendirmesi şeklinde telaffuz edilir. İthal ikameci politikaSayı 34, Kasım 2021
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lardan ihracata dayalı bir sanayi modeline
geçiş şeklinde ifade edilebilecek bu kırılma,
yalnızca üretim biçimleri ya da finansal
istatistiklerde değil, kaçınılmaz olarak kentsel mekân ve inşaat pratiklerinde de kendini
gösterir. Devletin teftiş mekanizmalarının
piyasayı terk etmesi ile neoliberal kapitalizm kendisine rahatça hareket edebileceği
bir alan bulur. Bu alan hem üretim biçimleri
ve ekonomik işleyişler bağlamında metaforik hem de kentsel dönüşüm düzeyinde
okunduğunda fizikseldir. Neoliberal kapitalizm kentsel mekânın üretilmesinde kendi
politikalarını oluşturur (Uğurlu, 2013).
David Harvey (1997), kentleşmenin, kapitalizmin tarihi boyunca sermaye ve emek
fazlasını sağlayan kilit yöntemlerden biri
olduğunu iddia eder. Özellikle yapısal
krizleri çözme dinamiklerinin zayıfladığı
dönemlerde mekân, kapitalizm için kriz
çözücü araçlardan biri olarak değer kazanır
(Uğurlu, 2013). 80ler boyunca ve sonrası
değerlendirmelerde kentsel dönüşümler
üzerinden okunan bu artı ürün yaratma
biçiminin, yabancı sermaye destekli büyük
ölçekli özel fonksiyonlu yapılar tarafından
değerlendirilmesinin de zaruri olduğu bir
gerçektir. Bu yapılar değerlendirilirken,
aynı ulus inşası serüvenlerinde olduğu gibi,
devletin, bu defa da yeni üretim biçimleriyle temsil edildiği gerçeğinin unutulmaması
gerekir. 80ler, ortaya çıkan yeni yapı fonksiyonları ile değişen morfolojlier üzerinden
de kritik anlamda değerlendirilebilir.
Neoliberal sosyo-ekonomik arka planın
mimarlık tezahürü, Lefebvre’in (2014)
“Üretim tarzı, bazı toplumsak ilişkilerle
birlikte kendi mekânını [ve zamanını]
örgütler,” cümlesi üzerinden rahatlıkla
okunabilir. Mekânsal pratikler bu temsiller
ile toplumsal ilişkiler arasındaki etkileşim
sonucunda oluşurlar. Önemli olan, mekânın kapitalist toplumda nasıl üretildiği ve
bu üretim sürecinde ortaya çıkan çelişkilerin analizidir. Kapitalizm için mekânın
somut kullanım değeri değil, soyut yani
değişim değeri önemlidir. Somut mekân
kavramı günlük yaşam pratiklerimizi
gerçekleştirdiğimiz, üzerinde yaşamımızı
sürdürdüğümüz, ihtiyaçlarımızı karşıladığımız ve kullanım değerine sahip bir mekâna
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işaret etmektedir. Soyut mekân kavramı ise
mekânı fiziksel bir parsel olarak kullanım
değeri olarak değil, üzerinden kâr ve rant
sağlanacak bir araç olarak görmektedir.
Mekânın tarihsel üretimi, kullanımı ve
temsil ettiği sosyal değerlerin kendi başına
önemi yoktur. Bunlar ancak söz konusu
mekânın değişim değerine katkıda bulundukları sürece önemlidir (Lefebvre, 2014).
Lefebvre (2014) kapitalin ürettiği mekânın
en temel niteliğini çelişik olmasında bulur.
Ona göre kapital, yalnızca araçsal, nesneleşmiş bir mekân üretmez. Yani mekânı
yalnızca hedeflerine, amaçlarına ulaşmak
adına kullanmaz. Gerektiğinde mekân tıpkı
para ve metalar gibi soyutlamalardan biridir. Bilgiye benzer. Nesneyi de araçları da
aşan bir yönü vardır. Bu nedenle mekân bir
üretimdir. Onu yalnız içine kapalı, şizofren
bir bilinç gibi tasarlamak onun doğasını
yıkmaktır. Mekâna en kökensel yaklaşım
toplumsal olmalı ve onun toplumsal üretimine yönelmelidir (Kurtar, 2013).
Birbirinden çok farklı tarihsellikleri olan
mekânlar, kapitalizm açısından, pazarda alınıp satılan soyut birer parsel ya da
binadan başka bir şey değildir. Kapitalizm, yalnızca mekân üreterek değil, ama
aynı zamanda mekân üzerinde üstün bir
egemenlik kurarak ayakta kalmayı başarır.
Kapitalist gelişme sürecinde doğal mekân
sosyo-ekonomik şartlarda bir metaya
dönüşmüştür (Lefebvre, 2014). Bu bağlamda
kentlere yapılan gökdelenler, alışveriş merkezleri, lüks konutlar, oteller sermayenin
kârını azamiye çıkartmak için yaptıkları
yatırımların birer göstergeleridir (Harvey,
1997). Sermayenin kendi alışkanlığını kolaylaştırmak ve birikimi artırmak yönündeki eğilimi beraberinde yeni mekânsal
düzenlemeler getirmekte, eski çevreler
sürekli olarak bir değişme olgusu içinde
bulunmaktadır (Yırtıcı, 2003).
1980 sonrası Türkiye’de süreç (siyasal ve
ekonomik) sermayenin büyük bir bölümünün
birincil çevrim olan endüstriyel üretimden,
ikincil çevrim olan, doğrudan üretkenliği
olmayan gayrimenkul, finans ve turizm
alanları gibi alanlara aktarılmasını ve
sermayenin kentsel mekânların üretilmesi,
yeniden yapılanması ve kentsel süreç üze-
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rinde belirleyici hale gelmesi şeklinde işler.
1990lı yıllarda orta ve büyük ölçekli sermaye gruplarının belirgin bir biçimde kentlere
yatırım yapmasıyla alışveriş merkezleri,
oteller ve iş merkezleri büyük kentleri
hızla işgal etmeye başlar. Böylece Türkiye’de sermayenin giderek hegemonyasını
kurduğu kentsel sürece girilir (Turhanoğlu,
2014). Sermayenin belirleyici olduğu kentsel
süreçte mekân, politikacılar ve yöneticiler
tarafından kontrol altına alınan üretimin bir
nesnesi olmaktadır (Lefebvre, 2014).

Resim: 5
Kazı alanından örnek.

ler yer almaktadır. Söz konusu uzman ekip
tarafından ortaya konan en önemli konu,
tek bir bodrum katının dahi uygulanmasının mümkün olmadığıdır.

Tüm bu değerlendirmelerden sonra, EAA
tarafından tasarlanan The Museum Hotel
Antakya, sosyo-ekonomik bağlamda semantik bir okumaya tabi tutulabilir.

Emre Arolat’ın bizzat davet edilmesi ile
EAA, otelin projelendirme sürecini üstlenir. Firmanın önerisi, buluntuların takriben
ortasından geçen ve geçtiği yerdeki her
artifaktı silip süpüren dere yatağını tasarımın merkezine taşımaktır. Söz konusu dere
yatağı temel alınarak, buluntuların arasına
adeta bir yap-boz yerleştirircesine, 66 adet,
24 metre derinliğinde, 2 metre çapında kuyular açılır. 130 santimetre çapındaki içine
beton doldurulmuş çelik kolonlar kuyulara
sabitlenir (Resim 6).

The Museum Hotel Antakya, Antakya kenti, Haraparası bölgesinde 100 metreye 200
metre büyüklüğünde bir alanda konumlanır. Necmi Asfuroğlu tarafından 2009
yılında, üzerine otel yapma niyetiyle satın
alınan bu arazide yapılan öncül kazılar,
önemli büyüklükte in situ Roma dönemi
mozaiklerinin (Resim 5) yanında hamam,
villa ve benzeri çok katmanlı buluntularını ortaya çıkarır. Asfuroğlu’nun otelin
işletmesi adına sözleşme yaptığı Hilton
markasının, asgari otel gerekliliklerinde
en az iki bodrum katı ihtiyaç programında
bulunmaktadır. Ancak, Arolat’ın (2019)
anlatısıyla, kazdıkça her yerinden muhtelif
buluntular çıkan arazi, Antakya Müzesi ve
Koruma Kurulu tarafından değerlendirmeye alınır. Akabinde başlatılan bilimsel kazı
ekibinde Haluk Abbasoğlu, Hatice Pamir,
Gülsün Tanyeli ve Sevim Aslan gibi isim-

Yapının ana strüktürü bu şekilde oluşturduktan sonra, EAA’nın son derece cüretkâr
ancak bir o kadar da ilgi çekici önerisi devreye girer: otelin kesiti ters yüz edilir. Bu,
zeminin pilotilerin üst noktasına taşınması
suretiyle, giriş ve bodrum katlarda bulunması zaruri olan otel fonksiyonlarının söz
konusu “yeni” zeminin üzerine konumlandırılması anlamına gelmektedir. Ezber
bozuculuğu tartışmasız olan bu yaklaşım,
mevcut buluntuları içeren orijinal zemin
katını kamuya açık bir müze, yeni zemin
ve eski zeminin arasında kalan boşlukların
ise bir odalar istifi şeklinde kurgulanmasını
ön görmektedir. Odalar, prefabrike elemanlarla, konstrüksiyon dışında oluşturulacak
ve aralarında buluntuların izlenebileceği
açıklıkların bırakılmasıyla yatay bağlantı
yolları çevresine yerleştirilir. Söz konusu
yatay bağlantı yolları, başka bir deyişle
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Resim: 6
Şantiyeden görüntü.

Resim: 7
The Museum Hotel Antakya’ya genel bakış.

köprüler, buluntular doğrultusunda, onlara
izlenecek alan bırakmak suretiyle yerleştirilir (Resim 7).
Arolat (2019), mimarlık alanının, kamusal ve
özel alan arasında var olan tansiyon üzerine
kurulu olduğunu ifade eder. Tüm unsurlar
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dikkate alındığında bu müze-otel, kısmen
kamusa, kısmen özel alanlar tanımlarken
bu tansiyonu yüksek tutar ve gerek müze
ziyaretçileri gerekse otel müşterilerine söz
konusu mekânlar arasında gidip gelirken
biricik bir deneyim yaşama fırsatı verir.

Karatepe Saçakları’ndan The Museum Hotel Antakya’ya

Sonuç
Gerek EAA’nın web sayfasında gerekse
bina ile ilgili çekilmiş muhtelif videolarda sürekli vurgulanan, binanın eşsiz bir
fonksiyona sahip olduğu ve bu bağlamda
dünyada bir benzerinin var olmadığıdır.
Bu noktada yapılması gereken önemli bir
değerlendirme, söz konusu müze-otelin
aslında post-kapitalist çağın icat edilmiş bir
fonksiyonu olduğu gerçeğidir. Neoliberal
sistem, her ne kadar kamusal mekâna saygı
duyma iddiasında olsa da 20,000 metre
kare büyüklüğünde bir alanın, üzerindeki
buluntuların değeri ne olursa olsun, rantsal
niteliği göz ardı edilememiş, bu nitelik,
bir star mimar üzerinden, uzmanların da
afirmasyonu ile birlikte gerekçelendirilmeye çalışılmıştır. Söz konusu meşruiyet,
buluntuların müzeye taşınmaması, aksine
in situ varlıklarının korunarak kamuya açılması dahilinde iyice güçlenmektedir.
Emre Arolat’ın mimari refleksi, Karatepe
Saçakları müelliflerinin duyarlılığını büyük
ölçüde anımsatan bir anlayış içerir. İki
projenin müellifleri, yapılarında “yer”in
izini sürerler. Projelerin ortak noktası olan
ve alegorik olarak bir bağlamdan koparma
görevi üstlenmesi mümkün bulunan piloti
elemanları dahi, zarif veya kütleli fark
etmeden, söz konusu izin vurgusuna boyun
eğer. Başka bir deyişle bağlam, iki projede
de ana kararları etkileyen en önemli etmen
olarak deneyimleyicisinin karşısına çıkar.
50 yıl arayla yapılmış bu iki tasarımın sözü
edilen ortak noktası, kuşkusuz, bağlamlarının gücünden kaynaklanmaktadır. İki
kalıntılar öbeği de uzmanların görüşleri
dahilinde müzeye taşınmamış, bunun yerine yerinde korunma yaklaşımı benimsenmiştir. Buna rağmen 50 yıl önce muhtelif
bir tarihsel, arkeolojik kalıntının koruma
yaklaşımı, onunla boy ölçüşmeyecek nitelikte bir üst örtüyken, günümüzde bu üst
örtü, rantsal bir ürün olan dünya markası
bir otele rahatlıkla evrilebilmiş, koruma
kavramının bu zaman diliminde uğradığı
semantik dönüşüm, neoliberal para politikaları üzerinden değerlendirilmeye açık
hale gelmiştir.
Makalenin amacı EAA’nın mimari üretimini eleştirmek ya da neoliberal sistemin

getirileri veya götürüleri üzerine toplumsal
içerikli bir bakış açısına odaklanmaktan
çok uzaktır. Özellikle vurgulanmak istenen,
mimari refleks benzer olsa dahi 50 yıl içerisinde mimarlığın eklemlendiği mekânsal
dönüşümün; saçakların otele çevrilmesinde
tezahür ettiği gerçeğidir. Yani 1950’li yılların, saçaklardan oluşan koruma üst örtüsü,
21. yüzyılın başında yerini icat edilmiş bir
fonksiyona, bir müze-otele bırakabilmiştir.
Mimarlık tarihini nesnelerinin uğradığı anlamsal dönüşümler bağlamında böylesi bir
karşılaştırma, meslek literatürü için önemli
veriler teşkil edecektir

•

Sayı 34, Kasım 2021

121

Aslı Can

Kaynakça
Akın, G. (2004). Brütalizm, Mir Modernist Üslup.
Betonart, 8, 2-4.371
Arolat, E. (2019, Temmuz 22). Emre Arolat Antakya Müze
Otel’in Anlatıyor [Video]. YouTube. https://www.
youtube.com/watch?v=H0DP3zdU0rc&t=2s
Burkut, E. B. (2019). Türk Evinin Karakteristik Üslubu
Saçak. Toki Haber, 2, 50-54.
Ceylan E. (2014). Çatıyı Yer[in]e Koyamamak veya
Adem’in Karatepe’deki Evi Üzerine. Betonart,
40, 30-35.
Demirgüç, U. (2006). Mimarlıkta Eleştirel Bölgeselcilik ve
Turgut Cansever (Yayımlanmamış yüksek lisans
tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
Erkol, İ. (2016). Türkiye Mimarlığında Modernizmin
Revizyonları (1960-1980) (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
Harvey, D. (1997). Postmoderniğin Durumu. İstanbul:
Metis Yayınları.
Hasol, D. (1998). Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü. İstanbul:
Yapı Endüstri Merkezi Yayınları.
Köksal, A. (2016, Ağustos 1). Karatepe Saçakları
ve Müelliflik Sorunu. Mimarizm
Mimarlık ve Tasarım Yayın Platformu.
https://www.mimarizm.com/kose-yazilari/
karatepe-sacaklari-ve-muelliflik-sorunu_126312
Kurtar, S. (2013). Mekânı Yaşamak: Lefebvre ve Mekânın
Diyalettik Oluşumu. Academia. https://www.academia.edu/2945638/Mekânı_Yaşamak_Lefebvre_
ve_Mekânın_Diyalektik_Oluşumu_TÜCAUM
Lefebvre, H. (2014). Mekânın Üretimi. İstanbul: Sel
Yayınları.
Özer, B. (2000). Kültür, Sanat, Mimarlık. İstanbul: Yapı
Endüstri Merkezi Yayınları.
Sayın, N. (2004). Karatepe’de Zaman. Betonart, 7, 27-32.
Tanyeli, U., Yücel A. (2007). Turgut Cansever Düşünce
Adamı ve Mimar. İstanbul: Garanti Galeri &
Osmanlı Bankası Müzesi Yayınları.
Turhanoğlu, A. (2014). Kentsel Mekânın Üretim Sürecinde
Tarihsel ve Kültürel Miras, folklor/edebiyat, 20
(7-8), 71-82.
Uğurlu, Ö. (2013). Neoliberal Politikalar Ekseninde
Türkiye’de Kentsel Mekânın Yeniden Üretimi.
Türk Tabipler Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik
Dergisi, 1-2, 2-12.
Yırtıcı, H. (2003). Modern Kapitalist Toplumlarda
Mekân Üretimi Hipermarketler Özelinde
Tüketim Mekânlarının Altyapısal Dönüşümü
ve Yeni Bir Mekân Epistemolojisi Tartışması
(Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Teknik
Üniversitesi, İstanbul.

122

Sayı 34, Kasım 2021

Öz
Geçmiş dönemlerden günümüze kadar olan
süreçte ortaya çıkan öğrenci yurt binası
yangınları büyük can ve mal kayıplarına
neden olmuştur. Can ve mal kayıplarının
azaltılması ve ülkelerin geleceği olarak
öğrencilerin en iyi koşullarda güven içinde
yaşamalarının sağlanması en temel
gerekliliktir. Öğrenci yurt binalarının yangın
güvenliğinin oluşturulmasında mevzuat
gerekliliklerinin ortaya konulması, aktif ve
pasif yangın güvenlik önlemleri ile
kayıpların en aza indirilmesi ve güvenli
yangın tahliyelerinin sağlanması
amaçlanmalıdır. Çalışma kapsamında,
öğrenci yurt binalarında yangın güvenlik
önlemlerinin oluşturulmasında ülkemiz
yangın mevzuatı Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmelik, BYKHY,
ele alınmış ve örneklem çalışma üzerinde
pasif yangın güvenlik önlemleri
değerlendirmeleri yapılmıştır. Örneklem
çalışmaya ait kullanıcı yükü hesaplanmış,
BYKHY uygunluk analizleri yapılmış ve
mimari proje üzerinde tahliye planı
hazırlanmıştır. Örneklem üzerinde ayrıca
bina kullanımına ve çıkışların engellenmesi
durumuna göre farklı tahliye senaryoları
kurgulanarak toplam tahliye süreleri
hesaplanmıştır. Tahliye sürelerinin
hesaplanmasında Pathfinder bilgisayar
simülasyon programı kullanılmıştır. Hükme
dayalı bir yangın mevzuatı olan BYKHY
esaslarına göre, genel olarak uygun bulunan
örneklem öğrenci yurt binasının, tahliye
simülasyonları kapsamında elde edilen
toplam tahliye sürelerinde problemler
oluşturabileceği tespit edilmiştir. Özellikle
öğrencilerin yatakhanelerde uykuda
bulunmaları halinde (gece kullanım)
yangının ortaya çıkması ve çıkışlardan
herhangi birinin engellenmesi durumunda
tahliye sürelerinin uzaması ciddi problemlere
neden olacaktır. Çalışmanın sonucunda,
öğrenci yurt binaları çerçevesinde, BYKHY
esaslarının projelere özgü performansa
dayalı çözümlerle desteklenebileceği,
geliştirilebileceği ve revize edilebileceği
belirtilmiştir. Yurt binaları tahliyelerinde,
senaryolar üzerinden risklerin
değerlendirilmesi ve risklere yanıt verebilen,
rasyonel ve gerçekçi yangın güvenlik
önlemlerinin geliştirilmesi önem
taşımaktadır. Öğrenci yurt binası yangınları
hafife alınamayacak bir can güvenliği
sorunudur; bu bağlamda çözüm önerileri
üretilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Yangın tahliyesi, öğrenci
yurt binaları, kullanıcı yükü, yangın
güvenliği, BYKHY.

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

Tasarım Kuram 2021;17(34):123-138 doi: 10.14744/tasarimkuram.2021.59023 / ARAŞTIRMA

Öğrenci Yurt Binalarında
Yangın Güvenlik Önlemleri
ve Tahliye Simülasyonları
Muammer Yaman
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Bavuru tarihi/Received: 11.04.2021, Kabul tarihi/Final Acceptance: 23.09.2021

Extended Abstract
Dormitory buildings are accommodation buildings where students meet their learning, living and resting needs. In order for
the students in the dormitory buildings to continue their social and physical activities, it is important to provide the safety of
life and property. Beds, cabinets, study units, books, etc. in the dormitory buildings increase the indoor fire load and this
situation poses a great threat to the occupants during a possible fire. Elimination of threats and reduction of risks is achieved
through the design of buildings with active and passive fire safety precautions.
Fire regulations are shaped according to past fire experiences and are organized as prescriptive approaches and performancebased approaches. In our country, there is Turkey’s Regulation on Fire Protection, TRFP which came into force in 2002 and
has survived until today through various revisions. It is clearly stated that the rules contained in the regulation are binding and
that their provisions are decisive, except for the qualified building groups (where there are not sufficient provisions in the
regulation, in metro, marina, helipad, tunnel, stadium, airport and similar areas of use). In this case, the TRFP which was
prepared with a prescriptive approach, limits the use, adoption, and dissemination of performance-based approaches at a
certain level. It is important to present the requirements of the TRFP, and to compare the requirements with performance-based
approaches in establishing fire safety precautions in dormitory buildings. It is necessary to construct and analyse occupantbased evacuation scenarios, which form the basis of performance-based approaches in dormitory buildings. In addition, it is
important to analyse the congestions and crowded masses with all components and to control the fire safety designs.
In this paper, case study was carried out to implement the regulation requirements and to control the evacuation times of
occupant-based evacuation scenarios. The dormitory building chosen as a case study has been extensively examined in
accordance with the TRFP. In the examinations, compliance analyses were made within the scope of passive fire safety
precautions and the design requirements of escape routes were emphasized. The evacuation possibilities of the dormitory
building were designed on the architectural project and occupant load calculations throughout the building, and escape routes
were defined, and controls were made. In addition, the evacuation scenarios based on the occupant of the dormitory buildings
-the situation of the students in the sleeping units and the dining hall- and the fire evacuation process were analysed with a
computer simulation program (Pathfinder). The number and capacity of escape routes on the case dormitory building were
comparatively analyse according to TRFP, and computer simulation program. Evacuation conditions for dormitory buildings
were evaluated based on compliance with the regulation and total evacuation times. It has been concluded that the TRFP,
should be supported with performance-based solutions in order to eliminate possible risks within the framework of dormitory
buildings.
As a result of the case study, it has been determined that there are only problems regarding the opening direction of the
doors and narrowing the escape route within the framework of the TRFP. In occupant-based evacuation scenarios, especially
when any of the alternative exit points are blocked (Scenarios A1 and B1), the total evacuation times are considerably longer
than the usual evacuation times. This situation revealed that a serious problem may be encountered in the dormitory building
fire and that fire risk scenarios in dormitory buildings should be investigated. The TRFP controls the escape numbers and
capacities as a prescriptive regulation. However, in the case of the dormitory building, while complying with the regulation
in general, serious problems arise especially when the students are asleep and any of the alternative exits are blocked.
Building-specific and performance-based approaches need to be developed in solving and eliminating fire safety problems
and risks.
As a result of the study, as the future of the countries, students should be provided with the most appropriate conditions to live,
accommodation and rest. As the most basic requirement in dormitory buildings, the safety of life and property of students
should be provided. It is necessary to update the fire regulations of the country by considering them in this framework, to
create performance-based, occupant-based fire safety precautions specific to the architectural project and to provide
appropriate evacuation conditions. It is expected that solutions will be produced for all risks that can be defined within the
scope of the projects and that risks and threats will be eliminated in this context. Dormitory building fires are a life safety issue
that cannot be underestimated; in this context, solutions should be developed.
Keywords: Fire evacuation, student dormitories, occupant load, fire safety, TRFP.
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1.

Giriş

Öğrenci yurt binaları öğrencilerin öğrenme, yaşama ve dinlenme ihtiyaçlarını
karşıladıkları barınma ve konaklama
binalarıdır (Çağatay ve Yıldırım, 2014). Yurt
binalarında bulunan öğrencilerin sosyal
ve fiziksel faaliyetlerini sürdürebilmeleri
için temel olarak can ve mal güvenliğinin
sağlanması bununla birlikte iç ortam konfor koşullarının oluşturulması önemlidir.
Can ve mal güvenliğinin sağlanmasında
en temel gerekliliklerden biri de binalarda yangın güvenliğinin oluşturulmasıdır
(İnal ve Kaya, 2017). Öğrenci yurt binalarının
içinde bulunan yataklar, dolaplar, çalışma
üniteleri, kitaplar vb. donatılar iç ortam
yangın yükünü arttırmaktadır ve bu durum
olası bir yangın sırasında kullanıcılar için
büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Tehditlerin ortadan kaldırılması ve risklerin
azaltılması, binaların aktif ve pasif yangın
güvenlik önlemleri ile donatılması yoluyla
gerçekleşmektedir.
Tarihsel süreç içerisinde dünya genelinde
farklı ülkelerde öğrenci yurt binası yangınları meydana gelmiştir ve gelmeye
devam etmektedir. Yangınların nedenlerinin
incelenerek istatistiksel verilerin analizlerinin yapılması, yangınların azaltılmasında
ve bununla birlikte can ve mal kayıplarının
ortadan kaldırılmasında son derece önemlidir. Çeşitli ülkeler, öğrenci yurt binaları
yangınlarında teknik raporlar ve sunuşlar
hazırlayarak incelemelerini aktarmaktadır. Bu incelemeler özellikle öğrenci yurt
binası yangınlarının nedenlerini, bina
yönetim ihmallerini, öğrenci bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini, aktif
yangın güvenlik önlemlerinin çalışma/
çalışmama durumlarını ortaya koymaktadır.
1987 yılında Amerika Birleşik Devletleri,
Delaware, Dover, Wesley Kolej’de öğrenci
yurt binası yangınında bir öğrenci duman
zehirlenmesi sonucu ölmüş, dört öğrenci yaralanmıştır. Öğrencilerin eğlenmek
amacıyla odalara bıraktığı sis bombaları
döşeme kaplamalarını tutuşturarak yangını
başlatmıştır. Başlayan yangının görevlilere
ve itfaiyeye haber verilmesi geciktirilmiş
ve yangın bina genelinde ilerlemiştir.
Öğrenci yurt binasında duman ve aktif
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söndürme sistemlerinin çalışmıyor olması özellikle yangına müdahale ve tahliye
sırasında sorun oluşturmuştur. Bina büyük
hasar almıştır (Carpenter, 1987). 1990 yılında,
Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya
Berkeley’de öğrenci yurt binası yangınında
üç öğrenci ölmüş, bina ağır hasar almıştır.
Öğrenci yurt binasında dış kaçış merdiveni
kullanımı, iç mekân bitiş malzemelerinde
yanıcı nitelikte malzeme kullanımı, binada
kompartıman eksikliği, genel olarak yangın
güvenlik önlemleri eksikliği ve yangın
tatbikatlarının yapılmamış olması yangının
hızlı bir şekilde büyümesine ve ilerlemesine
neden olmuş, tahliyeyi geciktirmiştir (NFPA
Report, 1990). 1996 yılında, Amerika Birleşik
Devletleri’nde University of North Carolina’nda Phi Gamma Delta öğrenci yurt
binasında kaza sonucu bir yangın meydana
gelmiştir. Yangında beş öğrenci ölmüş ve
üç kişi yaralanmıştır. Yangın, binada ağır
hasar bırakmıştır. Öğrenci yurt binasına
verilen yangın hasarının 475.000$ olduğu
tahmin edilmektedir (NFPA Report, 1996).
2003 yılında, Rusya Moskova’da University of Peoples’ Friendship’inde bulunan
yabancı uyruklu öğrencilerin konaklama
yaptığı hostelde yangın meydana çıkmıştır.
Yangın, öğrencilerin uykuda olduğu zaman
diliminde gerçekleşmiş ve büyük bir felakete dönüşmüştür. Yangında otuz altı öğrenci
ölmüş ve iki yüzden fazla öğrenci yaralanmıştır (McLaughlin, 2003). 2016 yılında, Türkiye Adana Aladağ’da öğrenci yurt binası
yangınında on bir öğrenci ve bir yurt görevlisi ölmüş, bina ağır hasar almıştır. Yangın
sonrasında hazırlanan komisyon raporunda
belirtilenlere göre, yangın kaçış kapısının
PVC kökenli malzemeden olduğu, diğer
yangın kaçış kapısının kapı kolunun bulunmadığı ve öğrencilerin tahliyesi sırasında
kaçış kapısının açılmadığı belirtilmiştir
(TBMM, Komisyon Raporu, 2017; Altındaş, 2017).
2017 yılında, Malezya Kuala Lumpur’da
bir öğrenci yurt binasında yangın meydana
gelmiştir. Yangında yirmi bir öğrenci ve iki
öğretmen ölmüştür. Yangın sırasında tek
çıkış kapısının da kilitli olduğu ve öğrencilerin yangından kaçamadığı tespit edilmiştir
(Ng, 2017). 2020 yılında Uganda’nın güneyinde bir öğrenci yurt binasında yangın
meydana gelmiştir. Yangında dokuz öğrenci

Binalarda Yangın Güvenliği

Yangınların Nedeni*

Yangınlar

Pişirme Ekipmanları

Sivil Yaralanmalar

Doğrudan Maddi Hasar (Milyon)

3.560

%87

18

%50

4.3 $

%30

Kasıtlı Olarak

220

%5

4

%11

1.8 $

%13

Sigara

120

%3

2

%7

0.5 $

%3

Isıtma Ekipmanları

80

%2

1

%2

0.9 $

%6

Elektrik Dağıtım ve Aydınlatma Ekipmanları

80

%2

2

%5

2.2 $

%15

-

-

-

-

-

-

4100

%100

35

%100

14.4 $

%100

Diğer Nedenler
Toplam**

*Kaynaklar, NFIRS ve NFPA yangın araştırmalarından elde edilmiştir.
**Toplamlar, yuvarlamalardan dolayı eşit olmayabilir.
Tablo: 1
Yurt tipi binalarda yapısal yangınların
başlıca nedenleri: 2011-2015 yıllık ortalamaları (Campbell, 2017).

ölmüş ve en az kırk öğrenci yaralanmıştır.
Yangın sırasında kapıların kilitli olduğu
saptanmış ve ilk incelemelerde kundaklama
ihtimali üzerinde durulmuştur (URL-1).
Küresel ölçekte yangın istatistiklerinin hazırlanması, oluşturulması ve yayınlanması
hususunda Amerika Birleşik Devletleri
öncü ülkelerden biri olmuştur. Hazırladıkları istatistiki veriler konunun önemini ve
alınabilecek aktif ve pasif yangın güvenlik
önlemlerinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde
National Fire Protection Association (NFPA)
tarafından hazırlanan raporda, 2011-2015
yılları arasında yurt, pansiyon, kız öğrenci-yurt ve kışla (dormitories, fraternities,
sororities, and barracks) binalarında (yurt tipi binalar) yaklaşık 4.100 yapısal yangın ortaya
çıkmış; yangınlarda 35 kişi yaralanmıştır.
Hazırlanan rapor kapsamında aynı dönem
istatistik değerlendirmelerde, öğrenci yurt
binası yangınlarının başlıca nedeni %87
oranı ile pişirme ekipmanlarından kaynaklı
olarak tespit edilmiştir. Öğrenci yurt binası
yangınlarında geriye kalan %5 oranını
kasıtlı çıkarılan yangınlar, %3 oranını sigara kaynaklı yangınlar, %2 oranını ısıtma
ekipmanları kaynaklı yangınlar, %2 oranını

elektrik dağıtım ve aydınlatma ekipmanları
kaynaklı yangınlar oluşturmaktadır (Campbell, 2017) (Tablo 1).
Öğrenci yurt binalarında yangın tahliyelerinde, yangının nedeni ile yangının çıkış
noktası da önemli bir etken olmaktadır.
Öğrenci yurt binalarında yangınlar %72
oranında mutfak bölümlerinde ortaya
çıkmakta ve hızlı bir şekilde bina geneline
yayılmaktadır. Konumuna bağlı olarak
mutfakta çıkan yangınlarda öğrencilerin
yaralanması %42 gibi daha yüksek seviyelerde olmaktadır. Bu nedenle mutfak ve
yemekhane mekânlarının mimari projedeki
yerleşimi önemli bir tasarım parametresi
olarak kullanılmaktadır. Mutfakta çıkan
yangınları %7 oranı ile yatakhane bölümlerinde ortaya çıkan yangınlar takip
etmektedir. (Campbell, 2017) (Resim 1). Öğrenci
yurt binalarında güvenlik kontrolünü sağlamak amacıyla yangın çıkışlarının kilitli
tutulması ve kontrol edilmemesi, yangın
sırasında ortaya çıkan tıkanıklıklar ile
büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Güvenlik
amaçlı olarak yapılan bu tür düzenlemelerin yangın sırasında tahliye olanaklarını
kısıtlamayarak öğrenciler için uygun kaçış
imkânı sağlayabilecek şekilde kurgulan-

Resim: 1
Yurt tipi binalarda yapısal yangınların
ortaya çıkış konumları: 2011-2015 yıllık
ortalamaları (Campbell, 2017).
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ması ve denetlenmesi son derece önem arz
etmektedir.
Çalışma kapsamında, öğrenci yurt binaları yangın güvenliği analizleri yapılarak
yapısal yangın güvenliği tasarım ilkeleri ve
yaklaşımları hakkında bilgiler aktarılmıştır.
Hükme dayalı bir yaklaşım olarak Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY) gereklilikleri, kaçış yolu esasları, yapı malzemeleri ve yapı elemanları çerçevesinde incelenmiştir. Örneklem olarak
ele alınan öğrenci yurt binasının, Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY) esaslarına göre pasif yangın
güvenlik önlemleri kapsamında incelemeleri yapılmış ve tahliye koşulları araştırılmıştır. Öğrenci yurt binaları kapsamında olası
risklerin ortaya konulması (öğrencilerin yatakhanede ve yemekhanede bulunmaları durumu) ile
yangın tahliye risk senaryoları oluşturulmuş
ve her bir risk senaryosunun toplam tahliye
süreleri hesaplanmıştır. Hükme dayalı bir
mevzuat olarak BYKHY ile yangın kaçış
tahliye senaryoları riskleri karşılaştırılarak
genel değerlendirmeler sunulmuştur. Çalışmanın sonucunda, öğrenci yurt binalarında
yapısal yangın güvenlik önlemleri kapsamında kaçış yollarının değerlendirmesinde
özellikle performans odaklı çözümlerin
benimsenmesi ve uygulanmasına yönelik
öneriler geliştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Yangın Yönetmeliği olarak Binaların
Yangın Korunması Hakkında Yönetmelik
(BYKHY)’in performans odaklı kullanıcı davranışları bağlamında geliştirilmesi ve revize
edilmesi gerekliliği vurgulanmıştır.
2.

Yöntem ve Metodoloji

Geçmiş dönemlerden günümüze kadar olan
süreçte yaşanmış olan öğrenci yurt binası

yangınları analiz edilerek aktarılmıştır. Günümüzde büyük bir problem haline gelen
öğrenci yurt binası yangınlarının çözümlemeleri için alan çalışması çerçevesinde
araştırmalar ve analizler yürütülmüştür
(Resim 2). Çalışma kapsamında, alan çalışması olarak ilköğretim öğrenci yurt binası
ele alınmıştır. Öğrenci yurt binası, bodrum,
zemin ve 3 katlı (yatakhane üniteleri) olarak tipik ilköğretim öğrenci yurt binasını temsil
etmektedir. Öğrenci yurt binasında güvenli
bölgeye (dış ortam) erişim amacıyla giriş
kat için bina ana girişleri; bodrum kat ve
üst katlar için iki korunumlu yangın kaçış
merdiveni, iki sirkülasyon merdiveni (açık
merdiven) ve bir ortak sirkülasyon asansörü
bulunmaktadır. Açık merdivenler ve ortak
sirkülasyon asansörü, yangın kaçış planlamalarında ve öğrenci yangın tahliyelerinde
kullanılması uygun bulunmamıştır.
Alan çalışması olarak seçilen öğrenci yurt
binası Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik (BYKHY) esaslarına
göre kapsamlı olarak incelenmiştir. İncelemelerde pasif yangın güvenlik önlemleri
kapsamında uygunluk analizleri yapılarak
kaçış yolları tasarım gerekleri üzerinde durulmuştur. Örneklem öğrenci yurt
binasının, kat esaslı ve tüm bina genelinde
kullanıcı yükü hesapları yapılarak mimari
proje üzerinde tahliye olanakları projelendirilmiş ve kaçış yolları tanımlanarak
kontroller edilmiştir. Ayrıca öğrenci yurt
binası kullanımları üzerinden kurgulanan
tahliye senaryoları (öğrencilerin yatakhanelerde
ve yemekhanede bulunma durumları) ve yangın
tahliye aşamaları bilgisayar simülasyon
programı ile analiz edilmiştir. Bilgisayar
simülasyonlarında kullanıcı sayısı (öğrenciler
ve yurt görevlileri) BYKHY, Ek-5/A’da belirResim: 2
Çalışmanın kuramsal yöntem çerçevesi.
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tilen kullanıcı yükü katsayısı değerleri esas
alınarak hesaplanmıştır. Bilgisayar simülasyonlarında kullanılacak olan Pathfinder,
Thunderhead Engineering tarafından geliştirilmiş olup kullanıcı tabanlı hareket/kısmi
davranış modeli ile oluşturulmuş bir tahliye
programıdır (Pathfinder, 2012; Pathfinder 2013).
Örneklem öğrenci yurt binası üzerinde kaçış yolları sayısı ve kapasitesi hükme dayalı
bir mevzuat olarak BYKHY kapsamında ve
simülasyon programı (Pathfinder) kapsamında
karşılaştırmalı analizleri yapılmıştır. Mevzuata uygunluk ve toplam tahliye süreleri
üzerinden öğrenci yurt binalarına yönelik
tahliye koşulları irdelenmiştir. Öğrenci yurt
binaları çerçevesinde olası risklerin ortadan
kaldırılmasında BYKHY’nin performansa
dayalı çözümlerle desteklenmesi gerekliliği
sonucuna ulaşılmıştır.
3.

Yapısal Yangın Güvenliği Tasarım
İlkeleri ve Yaklaşımları
Bina yangınlarında büyük can ve mal
kayıplarının azaltılması yangın güvenlikli
(aktif ve pasif yangın güvenlik önlemleri) bina tasarımı ile oluşturulmaktadır (Yaman, 2020). Pasif yangın güvenlik önlemleri proje tasarım
aşamasında alınarak yapısal ve mekânsal
tasarım kararlarını içermektedir. Pasif yangın güvenlik önlemleri yapı malzemeleri,
yapı elemanları, bina ve yerleşim ölçeğinde
alınmaktadır. Pasif yangın güvenlik önlemleri mimari ve tasarıma ait uygulamaları
kapsamaktadır. Bir diğer güvenlik önlemi
olarak aktif yangın güvenlik önlemleri ise
projede pasif yangın güvenlik önlemlerine
katkı sağlayan mekanik sistemler bütününü
kapsamaktadır. Aktif yangın güvenlik önlemleri daha çok mühendislik disiplinlerine
ait uygulamaları, sistemleri ve kontrolleri
bünyesinde barındırmaktadır (Rahardjo ve
Prihanton, 2020).
Günümüzde, ülkelerin kendi sınırları
içerisinde geçerlilikleri olan ulusal yangın
mevzuatları bulunmaktadır. Yangın mevzuatları, geçmişte yaşanmış yangın deneyimlerine göre şekillenerek hükme dayalı
yaklaşımlar ve performansa dayalı yaklaşımlar olarak düzenlenmektedir. Her iki
yaklaşımı da ortak benimseyen mevzuatlar
da kurgulanmaktadır (Croce ve diğ., 2008).
Hükme dayalı yaklaşımlar, sınır değer-

lerle oluşturulan ve genelleyici kapsamda
gereklilikler sunan mevzuatlardır. Hükme dayalı yaklaşımlar, iyi bir yangından
korunma seviyesi sağlayabilir ve sigorta
gereksinimlerini karşılayabilir ancak bununla birlikte daha pahalı ve/veya etkisiz
korunma sistemi de sağlayabilir. Hükme
dayalı yaklaşımlar yine de projelerin çoğu
için uygun ve pratik bir seçim olarak tercih
edilmektedir. Performansa dayalı yaklaşımlar, belirli bir sistem veya süreç için
olası yangın senaryolarının daha spesifik
tahminini ve değerlendirmesini sağlamak
için çok sayıda araç ve teknik kullanarak gerekli korunmayı sağlama amacına
dayanmaktadır. Burada sağlanan çözümler, kuralcı gereklilikler yerine hedeflerin
karşılanması için beklenen binaya özgü
performanslara dayanmaktadır. Belirlenen
hedeflere ulaşıldığına ve kararlaştırılan
gerekli performansa göre özelleştirildiğine
dair yeterli güven sağlamak için daha fazla
çalışma, emek ve değerlendirme süreci
gerekmektedir (Hadjisophocleous and Bénichou,
2000; Takeichi ve diğ., 2003; Yung, 2008).
Performansa dayalı yaklaşımlarda aşağıdaki adımlar sağlanmalıdır:
•

Yangın güvenliği hedefleri ve performans kriterleri net olarak belirlenmelidir.

•

Kullanıcı ve mülkün tanımlanması ve
değerlendirilmesi ihtiyaçlar üzerinde
etkili olacaktır. Bu nedenle kullanıcının yangın sırasında davranışları ve
yangına tepkisi önemlidir.

•

Tehlikenin tanımlanması ve çeşitli senaryoların ve sonuçların belirlenmesi
gerekmektedir.

•

Değerlendirme araçlarını kullanarak daha kapsamlı çıkarımlar elde
etmek önemlidir. Bu durum, mevcut
verilere ve makul varsayımlara dayalı
modelleme ve hesaplama yöntemlerini içermektedir. Sonuçların net bir
şekilde yorumlanması gerekmektedir.

•

Önerilen çözüm, hedeflere ulaşmak
için yapılan değerlendirmenin sonuçlarına dayanmaktadır. Bu tekrarlar ile
doğrulanmalıdır (Puchovsky, 1996; Nour,
2018).
Sayı 34, Kasım 2021

127

Muammer Yaman

Öğrenci yurt binalarında performansa
dayalı yaklaşımların temelini oluşturan
kullanıcı odaklı tahliye senaryolarının
kurgulanması ve analizlerinin yapılması
gerekmektedir. Kullanıcı odaklı tahliye
senaryolarında kullanıcıların durumları,
hareketleri, kabiliyetleri, harekete geçme
süreleri önemlidir. Aynı zamanda kullanıcının bulunduğu bina için kaçış yolu genişlikleri, mesafeler, uzunluklar da tahliye
sürelerinde belirleyici etkenlerdir. Tüm
bileşenler ile yığılmaların ve kalabalık
kitlelerin analizinin yapılması ve gerekli
tasarımların düzenlenmesi (alternatif kaçışların
kurgulanması, kompartıman oluşturma, yatay tahliye

gerekmektedir.
Lei ve arkadaşları tarafından hazırlanan çalışmada, öğrenci yurt binalarında çıkış ve
merdiven genişliklerinin tahliye süresine
etkisi araştırılmıştır. Merdiven genişliklerinin azaltılmasına/arttırılmasına bağlı olarak
yığılmalar üzerinde durulmuş ve çıkarımlar
yapılmıştır (Lei ve diğ., 2012 a). Lei ve arkadaşları tarafından hazırlanan çalışmada,
öğrenci yurt binalarında kalabalık kitlesi ve
hızları arasındaki ilişki deneysel ve bilgisayar simülasyonu aracılığı ile araştırılmıştır.
Öğrenci hızlarının arttırılması, çıkışlarda
kalabalık kitlesini ve yığılmaları arttırmaktadır sonucuna ulaşılmış; faster-is-slower
effect ilkesi tespit edilmiştir (Lei ve diğ., 2012
b). Lei ve arkadaşları tarafından hazırlanan
çalışmada, öğrenci yurt binalarında tahliye
süresi esas alınarak can ve mal kayıplarının
azaltılmasında çıkış genişliklerinin optimizasyonu ortaya konulmuştur (Lei ve diğ.,
2013). Tamamlanan çalışmalarda, FDS+Evac bilgisayar programı kullanılmış ve öğrenci yurt binalarında performansa dayalı
yaklaşımlara yönelik incelemeler yangın
tatbikatları ile desteklenerek sunulmuştur.
alanları vb.)

4.

Öğrenci Yurt Binalarında Binaların
Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik (BYKHY) Analizi
Ülkemizde 2002 yılında yürürlüğe girmiş
ve çeşitli düzenlemeler/revizyonlar yapılarak (2007-2009-2012-2015-2017-2018-2020)
günümüze kadar ulaşmış ve geçerliliğini
korumakta olan Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY)
bulunmaktadır (BYKHY, 2015). Yönetmelik
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tarafından bünyesinde yer alan kuralların
bağlayıcı olduğu ve özellikli yapı grupları
(mevzuatta hakkında yeterli hüküm bulunmayan
hususlarda, metro, marina, helikopter pisti, tünel,
stadyum, havalimanı ve benzeri kullanım alanların-

dışında kendi hükümlerinin belirleyici
olduğu açık şekilde belirtilmiştir. Bu durumda hükme dayalı bir yaklaşım ile hazırlanan BYKHY performans temelli yaklaşımların kullanılmasını, benimsenmesini
ve yaygınlaştırılmasını belirli bir düzeyde
sınırlandırmaktadır. Mevzuatın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapı ruhsatı
alınmamış yapı, bina, tesis ve işletmeler
için mevzuat hükümleri esas alınmaktadır.
Ancak yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapı ruhsatı alınmış, yapımı
devam eden veya yapımı tamamlanan bina
gruplarında, mevzuat kapsamında Onuncu
Kısım hükümleri uygulanmaktadır. Mevzuat kapsamında genelleyici düzenlemeler
ile bina kullanım sınıflarına göre özellikli
ve farklı yaklaşımlar da yer almaktadır.
BYKHY, binalarda aktif ve pasif yangın
güvenlik önlemlerini kapsamaktadır. Öğrenci yurt binaları için BYKHY kapsamlı
olarak incelenmiş ve özellikle pasif yangın
güvenlik önlemleri kapsamında tahliye
sistemleri ve kaçış yolu detaylandırmaları
yapılmıştır:
• Kaçış yolları, bir yapının herhangi bir
noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan devamlı ve engellenmemiş yolun tamamıdır. Kaçış yolları
kapsamına;
a) Oda ve diğer bağımsız mekânlardan çıkışlar,
b) Her kattaki koridor ve benzeri
geçitler,
c) Kat çıkışları,
ç) Zemin kata ulaşan merdivenler,
d) Zemin katta merdiven ağızlarından aynı katta yapı son çıkışına
götüren yollar,
e) Son çıkış dâhildir (Madde 31/1).

da)

•
•

Asansörler kaçış yolu olarak kabul
edilemez (Madde 31/2).
Kaçış yollarının belirlenmesinde
yapının kullanım sınıfı, kullanıcı
yükü, kat alanı, çıkışa kadar alınacak
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•

•

yol ve çıkışların kapasitesi esas alınır.
Her katta, o katın kullanıcı yüküne ve
en uzun kaçış uzaklığına göre çıkış
imkânları sağlanır (Madde 31/3).
Kaçış merdivenleri bodrum katlar
dâhil bütün katlara hizmet verebilir
(Madde 31/4).
Tuvaletler, soyunma odaları, depolar
ve personel kantinleri gibi mekânlar, holler ve koridorlar gibi diğer
mekânlara hizmet veren ancak diğer
mekânlar ile aynı katta olduğu hâlde
aynı zamanda kullanılmayan mekânların döşeme alanları, yer aldıkları
katın kullanıcı yükü hesaplanmalarında dikkate alınmayabilir (Madde 31/6).
(Öğrencilerin yemekhane ve yatakhanede

a) Kaçış merdivenlerinde temiz genişlik hesaplanırken, küpeştenin
yaptığı çıkıntının 80mm’si temiz
genişliğe dâhil edilir.
b) Çıkış kapısında; tek kanatlı
kapıda temiz genişlik, kapı kasası
veya lamba çıkıntısı ile 90 derece
açılmış kanat yüzeyi arasındaki
ölçüdür. Tek kanatlı bir çıkış kapısının temiz genişliği 80cm’den
az ve 120cm’den çok olamaz. İki
kanatlı kapıda temiz genişlik, her
iki kanat 90 derece açık durumdayken kanat yüzeyleri arasındaki
ölçüdür (Madde 33/5).
•

bulunma durumları ayrı ayrı kullanıcı yükü
dağılımı hesaplanarak yangın tahliye simülas-

a) Çıkışların ve erişim yollarının
açıkça görülebilir olması veya
konumlarının simgeler ile vurgulanması ve her an kullanılabilmesi
için engellerden arındırılmış
hâlde bulundurulması gerekir.

yonları yapılmıştır.)

•

•

•

Toplam çıkış genişliği, 32.maddeye
göre hesaplanan bir kattaki kullanım alanlarındaki toplam kullanıcı
sayısının birim genişlikten geçen kişi
sayısına bölümü ile elde edilen değerin 0.5m ile çarpılması ile bulunan
değerden az olamaz. Toplam kullanıcı sayısı 50 ila 500 kişi arasında
ise kattaki bir kaçış yolunun genişliği 100cm’den, 501 ila 2000 kişi
arasında ise kattaki bir kaçış yolunun
genişliği 150cm’den, 2001 ve daha
fazla ise kattaki bir kaçış yolunun
genişliği 200cm’den az olmayacak
şekilde çıkış sayısı bulunur. Kaçış
yolu, bu özelliği dışında, yapının
mekânlarına hizmet veren koridor ve
hol olarak kullanılıyor ise 110cm’den
az genişlikte olamaz. Hiçbir çıkış
veya kaçış merdiveni veyahut diğer
kaçış yolları, hesaplanan bu değerlerden ve 80cm’den daha dar genişlikte
olamaz (Madde 33/1).
İki çıkış gereken mekânlarda, her bir
çıkışın toplam kullanıcı yükünün en
az yarısını karşılayacak genişlikte
olması gerekir (Madde 33/4).
Genişlikler, temiz genişlik olarak
ölçülür. Kaçış merdivenlerinde ve
çıkış kapısında temiz genişlik aşağıda
belirtilen şekilde ölçülür:

Bütün çıkışların ve erişim yollarının aşağıda belirtilen şartlara uygun
olması gerekir:

b) Bir yapıda veya katlarında
bulunan her kullanıcı için, diğer
kullanıcıların kullanımında olan
odalardan veya mekânlardan
geçmek zorunda kalınmaksızın,
bir çıkışa veya çıkışlara doğrudan
erişim sağlanması gerekir (Madde
33/6).
•

Bütün yapılar için bu Kısımda (Üçüncü
Kısım, BYKHY) belirtilen imkânlardan
biri veya daha fazlası kullanılarak kaçış yolları sağlanır. Yapının kullanımda olduğu sürece zorunlu çıkışların
kolayca erişilebilir, kapıların açılabilecek durumda olması ve önlerinde
engelleyicilerin bulunmaması gerekir
(Madde 35/1).

•

Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe,
en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir (Madde
39/1).

•

Çıkış sayısı, 33. Madde (Kaçış yolu
sayısı ve genişliği *Kullanıcı yükü hesapla-

esas
alınarak belirlenecek sayıdan az olamaz. Aksi belirtilmedikçe, 25 kişinin

maları ve genişliklerin hesaplanması)
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aşıldığı yüksek tehlikeli mekânlar ile
50 kişinin aşıldığı her mekânda en az
2 çıkış bulunması şarttır. Kişi sayısı
500 kişiyi geçer ise en az 3 çıkış ve
1000 kişiyi geçer ise en az 4 çıkış
bulunmak zorundadır (Madde 39/2).
• Çıkışların birbirinden olabildiğince
uzakta olması gerekir. Bölünmemiş
tek mekânlarda 2 çıkış gerekiyor ise
çıkışlar arasındaki mesafe yağmurlama sistemi bulunmadığı takdirde
diyagonal mesafenin 1/2’sinden
ve yağmurlama sistemi mevcut ise
diyagonal mesafenin 1/3’ünden az
olamaz (Madde 39/3).
• Çıkış mesafelerinin kapıdan alındığı
bina kullanım sınıflarında, bir koridor
içindeki 2 kaçış merdiveni arasındaki
mesafe, yağmurlama sistemi olmayan
yapılarda koridor uzunluğunun yarısından ve yağmurlama sistemi olan
yapılarda ise koridor uzunluğunun
1/3’ünden az olamaz (Madde 39/4).
• Yangın hangi noktada çıkarsa çıksın,
o kotta bütün insanların çıkışlarının
sağlanması için kaçış yollarının ve
kaçış merdivenlerinin birbirlerinin
alternatifi olacak şekilde konumlandırılması gerekir. Kaçış yolları ve kaçış
merdivenleri, yan yana yapılamaz.
Kaçış merdivenine giriş ile kat sahanlığının aynı kotta olması gerekir.
Genel merdivenlerden geçilerek kaçış
merdivenine ulaşılamaz. Kaçış merdiveni yuvalarının yerinin belirlenmesinde, en uzak kaçış mesafesi ve
kullanıcı yükü esas alınır (Madde 40/1).
• Merdiven yuvalarının yeri, binadaki
insanların güvenlikle bina dışına kaçışlarını kolaylaştıracak şekilde seçilir. Kaçış merdivenlerinin, başladıkları kottan çıkış kotuna kadar süreklilik
göstermesi gerekir (Madde 40/2).
Yangın tahliyesi sırasında kullanıcıların
can güvenliğinin sağlanmasında kaçış
yolları üzerinde kullanılan malzemelerin
yangına tepkisi, yapı elemanlarının yangına direnci önem kazanmaktadır. Kullanım
sınıfı olarak yoğun kullanım alanlarına
sahip öğrenci yurt binaları için BYKHY
kapsamlı olarak incelenmiş ve özellikle
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pasif yangın güvenlik önlemleri kapsamında yapı malzemeleri ve yapı elemanlarına
yönelik gereklilikler ortaya konulmuştur:
• Yangına karşı güvenlik bakımından,
kolay alevlenen yapı malzemelerinin inşaatta kullanılmasına müsaade edilmez. Kolay alevlenen yapı
malzemeleri, ancak, bir kompozit
içinde normal alevlenen malzemeye
dönüştürülerek kullanılabilir (Madde
29/2).
• Duvarlarda iç kaplamalar ile içte
uygulanacak ısı ve ses yalıtımları; en
az normal alevlenici (E- d2 ve üst sınıf
malzemeler) malzemeden yapılır (Madde
29/3).
• Yapı malzemelerinin yangına tepki
sınıflarının belirlenmesinde ilgili
yönetmelik ve standartlar esas alınır
(Madde 29/5). Türkiye Cumhuriyeti sınırları kapsamında TS EN 13501-1 ve
TS EN 13501-5 standartları, yapı malzemelerinin yangına tepki sınıflarının
belirlenmesinde kullanılmaktadır.
• Malzemelerin yanıcılık sınıflarını
gösteren tablolar yönetmelik eklerinde belirtilmiştir. İlgili tablolar
BYKHY kapsamında detaylı olarak
aktarılmıştır.
a) Ek-2/A’da döşeme malzemeleri
hariç olmak üzere, yapı malzemeleri için yanıcılık sınıfları,
b) Ek-2/B’de döşeme malzemeleri
için yanıcılık sınıfları,
c) Ek-2/C’de yanıcılık sınıfı A1 olan
yapı malzemeleri,
ç) Ek-2/Ç’de TS EN 13501-1 ve TS
EN 13501-5’e göre malzemelerin
yanıcılık sınıfları (Madde 29/6).
• Yangına dayanım sembollerini ve
sürelerini gösteren tablolar aşağıda
belirtilmiştir:
a) Ek-3/A’da yapı elemanlarının
yangına dayanım sembolleri,
b) Ek-3/B’de yapı elemanlarının
yangına dayanım süreleri,
c) Ek-3/C’de bina kullanım sınıflarına göre yangına dayanım süreleri
(Madde 29/7).

Tablo: 2
Örneklem öğrenci yurt binasının Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
(BYKHY) mevzuatı uygunluk analizi.

Binalarda Yangın Güvenliği

Alan çalışmasında ele alınan öğrenci yurt
binası örneği bodrum, zemin ve üç katlı bir
bina olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir.
Bodrum katta sığınak, sığınak havalandırma, su deposu, personel giyinme, mutfak,
depolar ve elektrik pano odası bulunmaktadır. Zemin katta yemekhane ve hizmet ofis
birimleri bulunmaktadır. Üst katlarda (1.,2.
ve 3. katlar) öğrenci yatakhaneleri ve görevli
yatakhaneleri bulunmaktadır. Bina kapsamında aktif yangın söndürme sistemleri
bulunmaktadır. BYKHY kapsamında kaçış
mesafeleri ve gereklilikleri bu çerçevede
değerlendirilmiştir.
Örneklem, BYKHY mevzuatına göre incelenmiş ve mevzuat kapsamında uygunluk
analizleri araştırılmıştır. Her bir kat için ayrı
ayrı tüm mekânların, tüm kat planlarının ve
bina toplamının kullanıcı yükü hesaplanmıştır. Yatakhanelerde kullanıcı yükü katsayısı
(10 m2/kişi) esas alınarak yapılan hesaplamalarda, alanın gerçek kullanımına göre daha
düşük kullanıcı yükü tespit edilmesi nedeniyle öğrenci yatakhane kullanımı 4 kişi
(gerçek kullanım) olacak şekilde kurgulanmıştır.
Diğer hizmet birimleri, sığınak ve yemekhane kullanımları için kullanıcı yükü katsayısı
tablosundan faydalanılmıştır (BYKHY, Ek-5/A).
Kullanıcı yükü bodrum kat için 27 kişi;
zemin kat için 169 kişi; üst katların her biri
için 62 kişi olacak şekilde hesaplanmıştır.
Tüm katlar çerçevesinde en fazla kullanıcı
yükü zemin katta tespit edilmiştir. Öğrenci
yurt binası yangın çıkışlarının hesaplanmasında zemin katın (en yüksek riskli kat planı) esas
alınması öngörülmüş ve hesaplamalar bu kat
kullanıcı yüküne göre yapılmıştır. Aşağıdaki
eşitlik ile hesaplamalar yapılmış ve toplam
çıkış genişlikleri tespit edilmiştir.
Çıkış Genişlik Hesabı = (Kullanıcı Yükü / Birim
Genişlik İçin Kişi Sayısı) x Birim Genişlik

Öğrenci yurt binası çıkış genişlikleri hesaplamasında kaçış merdivenleri genişlikleri toplamı en az 2.81m olarak, dışarı çıkış
kapısı genişlikleri toplamı en az 1.69m
olarak, diğer kapılar ve koridor kapıları
genişlikleri toplamı en az 2.11m olarak
hesaplanmıştır. Tüm bu veriler kapsamında
öğrenci yurt binası mevcut durumu analiz
edilerek BYKHY mevzuatına uygunluk
analizi oluşturulmuştur (Tablo 2).
Sayı 34, Kasım 2021
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Örneklem çalışma kapsamında Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY) mevzuat incelemeleri
mimari proje üzerinde detaylandırılarak
pasif yangın güvenlik önlemleri yangın
tahliye projesi oluşturulmuştur. Örneklem
öğrenci yurt binası büyük oranda BYKHY mevzuatı esas alınarak tasarlanmış
ve uygulanmıştır. Bodrum kat planında
su deposu ünitesi kapısının kaçış yolunu
daralttığı ve yangın mevzuatına uygun
olmadığı gözlemlenmiştir. Proje kapsa-
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mında kapının iç tarafa açılabilecek şekilde yerleştirilmesi veya kapı kasasının iç
tarafa doğru çekilmesi önerilmektedir. Bu
durumlar yapılamıyor ise mevcut kapının
alev ve duman sızdırmaz özelliği bulunan
katlanır kapı ile yer değiştirmesi önerilmektedir (Resim 3).
Zemin kat planında öğrencilerin çeşitli
ihtiyaçlarına cevap verebilecek üniteler
ve yemekhane bölümü yer almaktadır.
Tüm öğrencilerin yemekhanede bulunması

Resim: 3
Öğrenci yurt binası bodrum katının BYKHY
esaslarına göre yangın tahliyesi.
Resim: 4
Öğrenci yurt binası zemin katının BYKHY
esaslarına göre yangın tahliyesi.

Binalarda Yangın Güvenliği

durumunda mekândaki kullanıcı yükü (151
kişi-öğrenci ve görevliler) çok fazla artmaktadır.
Bu durumda kaçış yolundaki tüm kapıların
kaçış doğrultusunda açılması önerilmektedir. Yemekhane kapılarının açılış yönünün
değiştirilmesi gerekmektedir. Kapıların
kaçış yolu doğrultusunda açılması yangın
sırasında olası yığılmaların ve tıkanıklıkların önüne geçilmesinde etkili bir yaklaşımdır (Resim 4).
Yatakhanelerin bulunduğu kat planlarında
(1., 2. ve 3. kat planları) özellikle yatakhane ve
koridoru bağlayan duvarların REI 60 dakika yangın dayanıklı olması gerekliliği ortaya konulmuştur. Yatakhane kat planlarında
Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik (BYKHY) mevzuat gerekliliklerine uygun olmayan herhangi bir problem
tespit edilmemiştir (Resim 5).

Resim: 5
Öğrenci yurt binası 1., 2. ve 3. katlarının
BYKHY esaslarına göre yangın tahliyesi.

Örneklem öğrenci yurt binası Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY) mevzuat esaslarına göre
değerlendirilmiş ve yangın tahliye planı
hazırlanmıştır. BYKHY mevzuat esaslarında mevzuata uygun olmayan koşullar
sadece bodrum ve zemin kat planlarında
kaçış kapılarının açılış yönü ile ilgili
olmuştur. Bodrum ve zemin kat planında
bulunan kapıların açılış yönünün değiştirilmesi sonucu öğrenci yurt binası, pasif
yangın güvenlik önlemleri kapsamında
BYKHY esaslarına uygun hale gelecektir.

5.

Öğrenci Yurt Binalarında Tahliye
Senaryolarının Analizi
Öğrenci yurt binaları incelendiğinde,
bina kullanım fonksiyonları yatakhane ve
yemekhane ünitelerinden oluşmaktadır.
Öğrenci yurt binalarında tahliye senaryolarının kurgulanmasında güvenli bölgede
kalmak için en riskli senaryo yaklaşımları
tercih edilmelidir. Bu hususa bağlı olarak
öğrenci yurt binalarında öğrencilerin iki
temel senaryoda bulunmaları esas alınmıştır. Öğrencilerin yatakhane ünitelerinde uyku halinde olmaları (tahliye öncesi
sürelerinin en uzun olacağı kullanım durumu-A);
yemekhane ünitesinde olmaları (kalabalık
halde bulunmaları durumu-B) incelenmiştir.
İncelemeler kapsamında olası bir risk
kurgusu için birbirine alternatif çıkışlardan herhangi birinin engellenmesi (yangın
alevi ve duman etkisi kaynaklı) durumundaki
senaryolar (A1-B1) aktarılmıştır. Alternatif
çıkışların simetrik yerleşimi nedeniyle
çıkışlardan herhangi birinin engellenmesi
durumuna ait senaryolarda toplam tahliye
süresi etkilenmemektedir.
Tahliye senaryolarının araştırılmasında
çalışma kapsamında kullanılan sınırlılıklar
ve kabuller literatür kapsamında incelenerek belirlenmiştir:
• Öğrencilerin hızları 0,6-0,8m/s olarak
ele alınmıştır (Lei ve diğ., 2012a). Yurt
görevlileri için tanımlanan yetişkin
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bireylerin hızları 1,19m/s (default)
olarak ele alınmıştır.
•
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A ve A1 tahliye senaryolarında öğrencilerin uykuda bulunma durumları için 0-30s tahliye öncesi süre
(pre-evacuation time) olarak tanımlanmıştır. Öğrencilerin uyku durumunda
yangını algılama, tanıma ve harekete
geçme süreleri bu çerçevede kurgulanmıştır.

•

Örneklem öğrenci yurt binası kapsamında korunumsuz açık sirkülasyon
merdiveninin ve asansörün tahliye
sırasında kullanılması uygun bulunmadığı için bu sirkülasyon elemanları, alternatif kaçış olarak değerlendirilmemiştir (BYKHY Madde 31/2).

•

A ve A1 senaryolarında yatakhanelerde kullanıcılar her bir birim için
rastgele dağılım ile yerleştirilmiş; B
ve B1 senaryolarında yemekhanede
kullanıcılar sıralı düzgün bir şekilde
yerleştirilmiştir.

•

Örneklem öğrenci yurt binasında
kompartıman ve yatay tahliye alanlarının kurgulanmaması, kaçış yolu son
noktasının dış ortam olarak tanımlanmasını ve toplam tahliye stratejisini
gerektirmektedir. Kompartıman ve
yatay tahliye alanlarının kurgulanması binalarda tahliye stratejilerini
(toplam tahliye, kademeli tahliye, yer değiştir-

ve toplam tahliye
sürelerini etkileyebilmektedir.
A senaryosu kapsamında öğrenciler yatakhanelerden iki korunumlu kaçış merdivenini kullanarak güvenli alana tahliye
olmuştur. A senaryosunda toplam tahliye
süresi 4dk 28,5sn (268,5sn) olmuştur (Resim
6a, 6b). A1 senaryosu, A senaryo koşulları
kapsamında oluşturulmuş ve alternatif
korunumlu kaçış merdivenlerden biri
engellenmiştir. Öğrenciler tek bir kaçış
yolu üzerinden güvenli alana (dış ortam)
tahliye edilmiştir. A1 senaryosunda toplam
tahliye süresi 7dk 19sn (439sn) olarak
hesaplanmıştır (Resim 7a, 7b). Yatakhaneme ve yerinde koruma)

(a)

(b)

(a)

(b)
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Resim: 6
A senaryosunda tahliye aşamasında ilk 60sn
49/229 kişi (a), A senaryosu toplam tahliye
süresi (b).
Resim: 7
A1 senaryosunda tahliye aşamasında ilk 60sn
39/229 kişi (a), A1 senaryosu toplam tahliye
süresi (b).

Binalarda Yangın Güvenliği

Resim: 8
B senaryosunda tahliye aşamasında ilk 60sn
115/229 kişi (a), B senaryosu toplam tahliye
süresi (b).
Resim: 9
B1 senaryosunda tahliye aşamasında ilk 60sn
81/229 kişi (a), B1 senaryosu toplam tahliye
süresi (b).

lerde bulunan öğrencilerin herhangi bir
korunumlu kaçış merdivenin engellenmesi
durumunda toplam tahliye süresi yaklaşık %63,5 oranında artmıştır. Bu artış ile
güvenli bölgeye erişim için ulaşılan süre,
öğrencilerin can ve mal güvenliğini büyük
ölçüde tehdit etmektedir. Öğrencilerin
özellikle yangın sırasında dumana maruz
kaldıkları ve kapalı hacimde dumanın artmasına bağlı olarak tahliye sırasında görüş
alanını azalması düşünüldüğünde tahliye
süresinin en az seviyeye indirilmesi öğrencilerin can güvenliği açısından son derece
önemlidir. Yapısal yangınlarda insanların
ölmesinin en önemli nedeni yanma/yanıklar değil, duman zehirlenmeleridir. Konut
yangınlarında yanıklar ve duman zehirlenmeleri ile gerçekleşen ölümler, toplam
ölüm oranlarının %89 oranına karşılık
gelmektedir (Federal Emergency Management
Agency, 2021; URL-2). Bu durum tahliye
sürelerinin en az seviyelerde tutulmasını
gerekli kılmaktadır.

(a)

(b)

(a)

(b)

B senaryosu kapsamında öğrenciler zemin
katta bulunan yemekhanede yer almaktadır. Güvenli bölgeye erişim (dış ortama
erişim) doğrudan bina ana giriş kapıları
ile sağlanmaktadır. Bu durum kalabalık
toplanma işlevinin bulunmasına rağmen
toplam tahliye süresini oldukça kısaltmıştır. B senaryosunda toplam tahliye süresi
1dk 56sn (116sn) olmuştur (Resim 8a, 8b). B1
senaryosu, B senaryo koşulları kapsamında
oluşturulmuş ve alternatif kaçış noktalarından biri engellenmiştir. Öğrenciler tek bir
kaçış yolu üzerinden güvenli alana tahliye
edilmiştir. B1 senaryosunda toplam tahliye
süresi 2dk 55,8sn (175,8sn) olmuştur (Resim
9a, 9b). Yemekhanede bulunan öğrencilerin
herhangi bir kaçış noktasının engellenmesi
durumunda tahliye süresi yaklaşık %51,5
artmıştır. B ve B1 senaryolarında doğrudan
güvenli bölgeye erişim ve kaçış kapılarının genişliklerinin fazla olması, A ve A1
senaryolarına göre toplam tahliye süresinin
kısa olmasında etkili olmuştur.
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Öğrenci yurt binalarında incelenen tahliye
senaryoları kapsamında tüm korunumlu
çıkışların kullanılabilirliği doğrultusunda
(olağan durum) toplam tahliye süreleri (A ve
B senaryoları), alternatif çıkışların engellenmesi ile elde edilen toplam tahliye süreleri
(A1 ve B1 senaryoları) arasında büyük farklar
tespit edilmiştir. A1 ve B1 senaryoları
incelendiğinde toplam tahliye sürelerinin
ilk duruma göre en az yarısı kadar uzadığı
belirlenmiştir. Özellikle A1 senaryosunda
toplam tahliye süresinin 7dakikanın üzerine çıkması örneklem öğrenci yurt binasında büyük riskler oluşturmaktadır. Geçmiş
yangın tecrübelerinden kaynaklı olarak
yangın sırasında 7 dakikalık bir zaman dilimi yangının yayılması ve ilerlemesi durumunda tahliye koşulları kapsamında büyük
risk teşkil etmektedir (URL-3). Tahliye süresinin kontrol edilmesinde çıkışların sayı
ve kapasitesinin arttırılması, kaçış yolu
üzerinde genişliklerin arttırılması, yangın
algılama ve uyarı sistemlerinin çalışabilir
ve aktif olması, öğrencilerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi önemlidir.
6. Sonuç
Öğrenci yurt binaları farklı mimari tasarım
gereklilikleri barındırmaktadır. Mimari tasarım gerekliliklerinde öğrencilerin can ve
mal güvenliğinin sağlanması ile iç ortam
konfor koşullarının oluşturulması beklenmektedir. Öğrencilerin can ve mal güvenliğinin sağlanmasında yangın güvenliğinin
oluşturulması ve uygun tahliye koşullarının kurgulanması gerekli görülmektedir.
Yangın güvenliğinin oluşturulmasında
ülkemizde geçerliliği bulunan Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, BYKHY, kapsamında gereklilikler
belirtilmiştir. Farklı kullanım sınıflarına ait
özel gereklilikler barındırması ile geneli
kapsayıcı hükümler çerçevesinde hazırlanan BYKHY, hükme dayalı bir mevzuat
olarak kurgulanmıştır. Geçmişte yaşanmış
olan öğrenci yurt binası yangınlarının
olumsuz sonuçları ve bırakmış olduğu
hasarlar, BYKHY’nin değerlendirilmesini
ve yorumlanmasını gerekli kılmıştır.
Öğrenci yurt binalarında büyük can ve mal
kayıplarına neden olan yangınlar incelendiğinde, yangın güvenlik önlemlerine uygun
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gerekli parametrelerin oluşturulmadığı,
mevzuatların uygulanmasında ve denetlenmesinde birtakım problemlerin olduğu
tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında,
öğrenci yurt binası örnekleminde BYKHY
pasif yangın güvenlik önlemleri esaslarına
göre uygunluk analizi yapılmıştır. BYKHY
çerçevesinde sadece kapıların açılma yönü
ve kaçış yolunun daraltılmasına yönelik
sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Öğrenci
yurt binası örnekleminin tahliye senaryoları oluşturulmuş, bilgisayar simülasyonları
ile toplam tahliye süreleri hesaplanmıştır.
Tahliye senaryolarında özellikle alternatif çıkış noktalarından herhangi birinin
engellenmesi durumunda (A1 ve B1 senaryoları), toplam tahliye süreleri olağan durum
tahliye sürelerine göre oldukça uzamıştır.
Bu durum, öğrenci yurt binası yangınında
büyük bir problemle karşılaşabileceğini ve
öğrenci yurt binalarında yangın risk senaryolarının kurgulanarak ele alınması gerekliliğini ortaya koymuştur. BYKHY, hükme
dayalı bir mevzuat olarak kaçış sayılarını
ve kapasitelerini kontrol etmektedir.
Ancak öğrenci yurt binası örnekleminde
genel olarak mevzuata uygunluk sağlanırken özellikle öğrencilerin uyku halinde
olması durumunda ve alternatif çıkışlardan
herhangi birinin engellenmesi durumunda ciddi problemler ortaya çıkmaktadır.
Yangın güvenlik sorunlarının ve risklerinin
çözümlenmesinde ve ortadan kaldırılmasında binaya özgü ve performansa dayalı
yaklaşımların geliştirilmesi gerekmektedir.
BYKHY mevzuatı çerçevesinde performansa dayalı yaklaşımların kullanılması,
mevzuatın bu bağlamda geliştirilmesi ve
revize edilmesi büyük önem taşımaktadır.
Günümüzde öğrenci yurt binalarında yangın güvenlik önlemlerinin rasyonel ve doğru bir şekilde oluşturulması gerekmektedir.
Ülkelerin geleceği olarak öğrencilerin en
uygun koşullarda yaşamaları, barınmaları,
dinlenmeleri ve en temel gereklilik olarak
yurt binalarında öğrencilerin can ve mal
güvenliğinin oluşturulması son derece
önemlidir. Ülke yangın mevzuatlarının
(özellikle BYKHY) bu çerçevede ele alınarak
güncellenmesi, mimari projeye özgü performans esaslı ve kullanıcı odaklı yangın
güvenlik önlemlerinin oluşturulması ve
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uygun tahliye koşullarının sağlanması gerekmektedir. Projeler kapsamında tanımlanabilecek tüm risklere çözümler üretilmesi
ve bu bağlamda risklerin ve tehditlerin ortadan kaldırılması beklenmektedir. Öğrenci
yurt binası yangınları hafife alınamayacak
bir can güvenliği sorunudur; bu bağlamda
çözüm önerileri geliştirilmelidir

•
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Öz
Bu makalede; şehir planlama temel tasarım
eğitiminde öğrenci kimliğinin
bileşenlerinden olan kültürel birikimi ve
formasyonunun, tasarım odaklı düşünce ve
yaratıcı düşünce oluşumuyla ilişkili olduğu
ve çeşitli faktörler bazında belirlenebileceği
savlanmaktadır. Makalenin amacı, söz
konusu faktörleri bir örneklem bazında
sorgulamak ve eleştirel bir bakış açısıyla
değerlendirmektir. Süleyman Demirel
Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü temel tasarım dersinin iki müteakip
yıl (2018-2019 ve 2019-2020) Güz
döneminde anket uygulanmış ve inceleme
yapılmıştır. İncelemede, anketten elde edilen
kalitatif ve kantitatif veriler yanı sıra; Bahar
ve Güz dönemi akademik performansları ve
sınıf uygulama gözlemleri karşılaştırmalı
analiz girdisi olarak kullanılmıştır. Tasarım
odaklı düşünce ve yaratıcı düşünce oluşumu,
tasarım muhakemesi ile eğitim metodolojisi,
planı ve sürecine etki eden faktörler
belirlenerek kategorize edilmiştir.
Araştırmanın evrenini, iki kümede (Grup I
ve Grup II) toplam 121 denek
oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen
veriler üzerinde istatistiksel analiz olarak
sayısal aktarım ve yüzde (%) hesabı
yapılmıştır. Bulgulara göre, öğrencilerin
eğitim formasyonları homojene yakın ve
seçim usulü sayısal ağırlıklıdır. Analitik ve
sistematik düşünme becerisi ve görsel
sanatlara ilgisi olmadığını belirten ve oyun
oynayan öğrenciler; tasarım odaklı düşünce,
yaratıcı düşünce ve algı becerisi gelişiminde
ve problemin gereği tasarı oluşturmada
başarısızdır. Babanın formasyonu da
akademik performansta belirleyicidir. Sonuç
olarak, öğrencinin kültürel birikimi ve
formasyonu temel tasarım eğitim
metodolojisi ve eğitim planı tasarımında
dikkate alınması gereken bir girdi olarak
değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Şehir Planlama, temel
tasarım, tasarım odaklı düşünce, yaratıcı
düşünce, Süleyman Demirel Üniversitesi.
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Extended Abstract
Basic design education is the basic training provided in the education of professionals whose job will be to design technically
sound, liveable spaces and consequently society. This education, founded on knowledge and socio-cultural experience, is of vital
importance. It forms the student’s identity and is used at all stages of the profession. However, there are few academic studies
that seek to determine the relationship between design education and the students’ previous education, family backgrounds, fields
of interest and past experience. In view of this gap in the literature, the present article considers the cultural knowledge and
education of basic design students in conjunction with their academic performance and observations of their classes.
The article argues that, in basic design education in urban planning, there is a relationship between the students’ cultural
backgrounds and previous education and the development of their design-oriented thinking and creativity, and that this can be
demonstrated with reference to various specific factors. The role of students’ identities in the development of their design
thinking and creative thinking, and in their academic performance, was examined for a given sample of students with the help of
a questionnaire. The findings are discussed from a critical perspective.
The research was conducted in the basic design class of the Urban and Regional Planning Department of Süleyman Demirel
University in the Fall semesters of two successive academic years (2018-2019 and 2019-2020). In addition to the quantitative
and qualitative data obtained by means of the questionnaire, the academic performances of the students in the Spring and Fall
semesters and observations made during the classes were used as inputs to the comparative analysis. The research was
designed to evaluate the questionnaire and compare certain findings between academic performance at the end of the first and
second semesters. It was supported by a review of the literature.
The research universe consisted of a total of 121 subjects divided into two groups (Group I and Group II). A statistical analysis
was conducted of the data obtained by deriving the numbers and calculating the percentages. The students were found to have
almost homogeneous educational backgrounds and to have been selected based on mathematics-weighted scores. The
responses given to the questionnaire, the academic performances and the observations were identical or compatible for each of
the two groups.
A number of factors were identified that affect the development of design thinking and creative thinking, design judgement and
the educational methodology, plan and process, and these were adopted as parameters. These factors were categorised as
follows: choice of department and the reasons for it; the students’ cultural background; the education of the students and the
education and professional profile of their parents, and the development of analytical and critical thinking.
The performance of students in the university entrance examination determines their academic success. For most of the students
who were successful at school, the department was their department of choice. However, the fact that these students had chosen
the department of their own volition and been accepted into it on the basis of their mathematics-weighted scores in the entrance
examination did not mean that they had been able to develop creative thinking. The majority passed the class with a relatively
poor performance. Students accepted from higher brackets have some difficulty in understanding or comprehending the subject.
These low levels of perceptions are thought to stem from the orientation of the students, during their secondary education,
towards a way of thinking that prioritises test-solving, and from dependency on mobile phones and games. The research does
not provide sufficient data to support the view that individuals who receive pre-school education develop creative thinking
more easily. The only clear finding is that the students lack imagination. The level of socio-cultural experience of the kind
needed to ensure eye-hand-mind coordination in the development of design judgement and visual perception skills is low. This
analysis also shows that the father’s training is also a determinant of academic performance.
Students who stated that they did not possess analytical and systematic thinking skills and showing no interest in fine arts or
playing games were found to be unsuccessful in developing design and creative thinking and perception skills and in creating
designs responsive to the problem set. In consequence, during the course of the education provided, the majority of the
students do not acquire the skills required to carry out the five design activities needed for the practice of design, and have no
desire to develop a capacity for design judgement.
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The conclusion was reached that the cultural and educational backgrounds of students are an input that needs to be taken into
account when determining the methodology for basic design education and planning the courses.
Keywords: City planning, basic design, design thinking, creative thinking, Süleyman Demirel University.
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1. Giriş
Şehir planlama disiplin alanındaki temel
tasarım konulu akademik araştırmalar genelde; temel tasarım kavramı ve tarihçesi,
tasarım odaklı düşünce (Dorst, 2011), yaratıcı
düşünce (Denel, 1979), üniversite uygulamaları ve projeler (Sarıoğlu Erdoğdu, 2016),
tasarım sorunsalı, temalar ve senaryolar,
çerçeveleme (Dorst, 2011; 2015; 2018), temel
tasarım ve Gestalt ilkeleri (Günay, 2007),
görsel algı (Hunt, 1987; Tekel vd., 2016), algının
oluşum ve gelişimine dair olası yöntemler (Tekel vd., 2015), eğitim ve ders planları
(Kayın, 2000; Sarıoğlu Erdoğdu, 2016) ile tasarın
niteliği konularına yoğunlaşmaktadır.
Araştırmalar, öğrencinin (tasarımcı adaylarının) kimliğini oluşturan kültürel birikimi
ve formasyonunun, tasarım odaklı düşünce
ve yaratıcı düşünce oluşumuyla ilişkisini
belirlemede eksiktir. Söz konusu ilişkiyi
belirleyen faktörlerin parametreye çevrilerek değerlendirilmesine dair tespit veya
yöntem önermesi içeren araştırmalar da
kısıtlıdır. Sadece Tekel vd. (2016) tarafından
öğrencilerin kişisel ilgi ve deneyimlerinin
görsel algı becerilerinin gelişim düzeyi
ile ilişkisi normatif olarak sorgulanmış;
öğrenci ilgi ve deneyiminin görsel algı
becerisinin gelişimine katkı sağladığı belirlenmiştir. Farklı üniversitelerdeki temel
tasarım eğitimlerinin program, plan ve metodolojilerinin öğrencinin kültürel birikimi
ve formasyonuna bağlı değişkenliğine dair
bir çalışma ise bulunmamaktadır.
Öğrencinin formasyonu; aile yapısı, ilgi
alanları ve geçmiş deneyiminin tasarım
eğitimiyle olan ilişkisinin tespitine dair
belirtilen eksiklik, eğitim programlarının
kurgulanması yanı sıra yeniden tasarımı
sonrası uygulanabilirliğini ve kıyaslama
zeminini ortadan kaldırmaktadır. Bu bağlamda makaleye, temel tasarım öğrencilerinin kültürel birikimi ve formasyonu,
akademik performansları ve sınıf gözlemleri konu edilmiştir. Makalede, öğrencilerin
kimliğinin tasarım odaklı düşünce ve yaratıcı düşünce oluşumuyla ilişkili olduğu ve
çeşitli faktörler bazında belirlenebileceği
savlanmaktadır. Makalenin amacı, kimliğin
akademik performansla ilişkisini bir örneklem bazında belirlemek; ilişkiyi oluşturan
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faktörleri kategorize etmek ve eleştirel bir
bakış açısıyla değerlendirmektir.
Makalede, öğrencinin öğrenme ortamındaki fiziki (malzeme, dijital veya karma) kaynakları
kullanımının kolaylaştırılması; program,
plan ve metodolojilere uyumu ve algı
düzeyinin arttırılmasına yönelik yöntemlerin etkin ve bilinçli uygulanmasına katkı
yapılması hedeflenmektedir. Makalenin
ikincil hedefi, öğrencinin kültürel birikimi
ve formasyonu konusunda farkındalık yaratılması suretiyle; eğitmene ve eğitim metodolojisine yeni bir bakış açısı sunmaktır.
Araştırmanın temel tasarım eğitim program
ve planlarının tasarımına dair önermede
bulunması da öngörülmektedir.
Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi
(SDÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir Planlama
Bölümü bazında yapılmıştır. Bölümün
temel tasarım eğitim yaklaşımı; planlama
ızgarası, oran sistemleri, şemalar benzeri
kuralları içeren estetik odaklı Kanonik
Eğitim (Broadbent ve Ward, 1969)’dir. Eğitimin
içeriği, mimarlık pedagojisinde var olan
klasik tasarım eğitim alıştırmaları (uygulamaları/temrin) ile teknoloji kullanımı içeren
alıştırmalardan oluşan melez (hibrit) bir
eğitimdir. Melez tasarım eğitimi, belirli
bir programa bağlı veya anlık değişen bir
içerikte, klasik öğreti ve bilgisayar teknolojilerinin kullanımı veya klasik öğreti ve
bilgisayar destekli tasarım öğretisi bütünüdür. Eğitim planı, diğer üniversitelerle
ortak alıştırmalar içermektedir.
Eğitim, çevrimiçi (uzaktan eğitim) de yapılabilmektedir. Covid-19 pandemisi nedeniyle, 2020 Mart tarihinde çevrimiçi eğitime
kısmi alıştırma değişikliklikleriyle geçilmiştir. 2021 yılı Güz döneminde yüz yüze
klasik eğitim yeniden başlamıştır.
Planlama Projesi I ve II (PLN 101-102) dersleri, bölümün iki dönemde verilen birinci
sınıf temel tasarım dersleridir. Derste; Denel (1979), Günay (2007), Sarıoğlu Erdoğdu
(2016)’nunda vurgu yaptığı, klasik tasarım
eğitiminin problem çözme eyleminin ve estetiği yaratmanın temel aracı olan Bauhus
Okulu’nun temel tasarım ve Gestalt tasarım ilkeleri öğretilmektedir. Kent Kuramı,
Mekân Kuramı ve Oyun Kuramı çerçevesinde eğitim metodu belirlenmekte ve
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planı hazırlanmaktadır. Yaparak öğrenme
alıştırmaları ve grup ve saha çalışmaları
yapılmaktadır. Dersin değerlendirme yöntemi; teslimler, sınıf eskiz çalışmaları, kısa
sınavlar, kritikler ve juriler şeklindedir.
Güz döneminde verilen Planlama Projesi I
dersinde yaratıcılık ve tasarım kavramları
temelinde; nokta, çizgi, referans çerçevesi,
tipografi, piktografi, şekil zemin ilişkisi,
temel tasarım ilkeleri, Gestalt ilkeleri,
renk, doku, soyutlama, tasarım geometrisi,
oran-orantı, modül-modülasyon, yüzey
ve hacim konuları verilmekte; iki boyutlu
alıştırmalar yapılmakta ve hayalgücü geliştirilmektedir. Planlama Projesi II Bahar
dönemi dersinde ise, üç boyutlu hacim-kütle alıştırmalarından sonra mekâna ve kente
geçilmektedir. Mekân (fiziksel belirleyiciler,
kademelenme, topografya, insan ölçeği), insan
eylemleri, barınma birimi, insan-mekân
ilişkisi, kentsel okunabilirlik, kentsel rota/
omurga, konut tipolojileri ve dokuları ile
konut yaşam çevresi çalışma konularıdır.
Makalenin giriş bölümünün ardından, ilk
olarak, çalışmanın kavramsal çerçevesi
aktarılmakta; müteakip kısımda çalışma yöntemi açıklanmaktadır. Dördüncü
bölümde anket çalışmasının bulguları
sunulmakta; bulguların değerlendirmesi ise
sonuç bölümünde yer almaktadır.
2.

Kavramsal Çerçeve

Tasarım, öğretilebilen, eğitimle geliştirilebilen veya ortaya çıkartılabilen bir beceridir (Günay, 2007; Hunt, 1987; Sarıoğlu Erdoğdu,
2016). Tasarım öğretisinin edinimi, tasarım odaklı düşünce ((Design thinking) Dorst,
2011; 2015) gelişimi ve yaratıcı düşünce ((Creative
thinking) Denel, 1981; Doyle, 2019; Kuloğlu, 2000;

eğitimi ile
mümkündür. Günay (2007), tasarım süreçlerinde her iki düşünceyi geliştirerek
ihtisaslaşan öğrencinin çevreyi ve mekân
algısını oluşturması ve eleştirel olmayı
öğrenmesi için, tasarım eğitimiyle bilgi
ve beceri ve sanat sahibi olması gereğine
vurgu yapmaktadır.

Özcan vd., 2003; Tekel vd., 2016)

Tasarım odaklı düşünmenin özü; karmaşık problemin çözümüne yoğunlaşma,
çözüm için yenilikçi yaklaşımlarla farklı
bir bakış açısı sunumu ve sunum yöntemi-

nin arayışına dairdir (Dorst, 2011). Tasarım
odaklı düşünce genel olarak, öğrencinin ve
tasarımcının çözüm geliştirme becerilerine
odaklanan (Dorst, 2015); çeşitli yöntemler içeren bir paradigmadır (Dorst, 2011).
Yaratıcı düşünme becerisi ise, geliştirilerek
tercüme edilebilir akıl süreçleridir. Yaratıcı
düşünce, edinilmesi gereken bir fikri veya
nesneyi yaratma olgusundan hareket ettiğinden; düşüncenin sistematiği, hem süreç
hem beceri olarak tanımlanabilmektedir
(Denel, 1981).
Her iki düşünce, öznesi insan ve mekân
olan kanonik eğitim programlarında temel
tasarım eğitimiyle disipline edilir. Sanat
ve mimarinin temelini oluşturan temel
tasarım eğitimi, yürütücünün, varlık bilimi
açısından kişisel konumuna (bilgi, gerçek ve
meşruiyete karşı tavrı) ve dünyayı kavramsallaştırma ve analiz etme becerisine göre,
bilgi temsillerini bilinçli olarak seçtiği bir
süreçte işlenir (Sarıoğlu Erdoğdu, 2016).
Kentsel biçimin estetik kompozisyonu, öğrencinin görsel algı ve becerilerinin temel
tasarım eğitimiyle geliştirilmesini gerektirir. Bu durumun esas gerekçesi, kentin biçiminin iki ve üç boyutlu bir komposizyon
problemi olmasıdır (Günay, 2007). Bu nedenle, Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama
bölümlerinde temel tasarım dersi zorunlu
temel derstir. Mimarlık ve Şehir Planlama
tasarım öğrencileri ise, merakları olmasa
da, yaratıcı düşünceyi öğrenme yükümlülüğü olan bireylerdir. Üniversitelerin ilk
yıl bir veya iki dönemde uygulanan temel
tasarım eğitimlerinde ortak kabul görmüş
standart bir uygulama ise, yoktur.
Tasarım eğitiminin amacı; görmeye ve
düşünmeye yönelik yöntem ve teknikleri
kavratarak, öğrencinin görsel ve psikolojik
boyutu olan görsel dili öğrenmesidir. Diğer
bir amaç; yaratıcılığı, bir değere sahip
sanat objesi (Atmaca, 2014) veya ürün (imaj,
nesne, hizmet veya sistemin), plan veya projenin
üretimi faaliyetinde kullanma becerisini
geliştirmektir. Şehir planlama disiplin alanı
akademik çalışmaları (Bayraktar vd., 2012;
Özcan vd., 2003; Tekel vd., 2015; 2016); tasarım
odaklı düşünme ve görsel algılama becerisinin temel tasarım eğitimiyle geliştiğini
ispat etmektedir.
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Eğitimlerde öğrencinin yanal düşünme
şekli ve görsel algısının (Baytin, 2000; Denel,
1979; Grigg ve Lewis, 2019; Kuloğlu, 2000; Tekel

gelişimi yanı sıra; estetik duyumlarının (Arkun vd., 2000) oluşumu ve belirli
çalışma şekillerinin gelişimi (Dorst, 2011)
beklenen sonuçlardır. Üretimde; alan
bilgisi, teknik çizim ve sunum becerilerinin
kullanımı yoluyla düşüncenin yansıtılması
istenilmektedir.
Öğrenciler, temel tasarım eğitiminin
belirtilen içeriğini bilmeden tercih
yapmaktadır. Bölümü, şehir planlama
bölümü olduğu için tercih eden; sadece
puanı tuttuğu için seçen veya tasarımla
ilişkili olduğundan tercih yapan öğrenciler
vardır. Öğrencilerin bazılarının ilk tercihi
mimarlık bölümüdür. Denel (1979)’e göre,
mimarlık bölümünün tercih nedeni, sosyal
baskı ve meslek hakkındaki yanlış kanılarıdır. Eğitimde nadir olarak ne istediğinin
ve neyin içine gireceğinin farkında olan
öğrenciyle karşılaşıldığını da eklemektedir. Bu nedenle, eğitmen açısından biraz
daha kontrollü olan tasarım eğitimi, öğrenci için zordur.
Çoktan seçmeli eğitim sisteminden
gelen öğrenciler; teknik çizim aletleriyle ölçme-hesap yapılması, göz-el-zihin
arasındaki bağın kurulması (Kuloğlu, 2000;
Sarıoğlu Erdoğdu, 2016), sezgisel öğretme
metodları kullanılması, kritik alma süreci
ve juri yöntemiyle değerlendirilmesi ve
alıştırma sayısının fazla olması nedeniyle zorlanmaktadır (Sarıoğlu Erdoğdu, 2016;
Çubukçu ve Gökçen Dündar, 2007; Günay, 2007).
Günay (2007:93) da, stüdyo ve temel tasarım dersinin yazılı metin ve formüllerle
çalışmaya alışkın öğrencilere; çizgiler,
yüzeyler, hacimler, renkler ve dokulardan
oluşan soyut dünyanın yabancı geldiğini
belirtmektedir. Kavas vd. (2016) bu durumu,
öğrencinin doğrunun mutlak ve tek olarak
kabul edildiği eğitim anlayışından, birden
fazla çözümün doğruya ulaşmasını içeren
yeni düşünceye uyumdaki zorlanma olarak
tanımlamaktadır.
Değişik sosyal yapı, etnik köken, eğitim sistemi, kültür ve coğrafyadan gelen
öğrencilere farklı formasyonlara sahip
eğitmenlerce verilen eğitimlerde, ortak ve
vd., 2016)
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belirli bir seviyede tasarım odaklı düşünce
ve yaratıcı düşünce oluşturmak da zorlu
bir süreçtir. Eğitim sürecinde; öğrencinin
zorlanma durumuna göre, belirli aşamalarda, değişik tür ve ölçekte alıştırmalar
verilmektedir. Eğitmenler, ürünü ve bireyin
yaratıcı düşüncesini geliştirecek şekilde bir
değerlendirme yapmaktadır. Ayrıca, olması
gereken seviyede bir gelişmenin sağlanabilmesi için, sınıf genelinin algılamada
zorlandığı önceki konuların farklı uygulamalarına geri dönülmektedir (Reculer pour
mieux sauter (Gouwy, 2013)).
Tasarım eğitimine etki eden çeşitli bileşenler vardır: Görsel algı ve düşünme becerileri, geçmiş deneyimler, fiziki mekân şartları, eğitim planı ve metodolojisi, eğitmen
niteliği. Diğer bileşenler; eğitim metodolojisindeki yenilikler, farklılaşan yaklaşımlar,
seyahatler, sergiler, hobiler, ilgi alanları
ve benzeri etkinlikler yoluyla sosyalleşen
(Tekel vd., 2016) öğrencinin kültürel birikimi,
teknoloji kullanımı ve teknolojik yeniliklere uyumu olarak sıralanabilir. Bileşenlerin etkileşim ve varlık düzeyi ve ölçeği,
karmaşık ve değişkendir; ve sonuç ürünün
kalitesini belirlemektedir.
Öğrencinin eğitim seviyesi ve sosyo-kültürel yapısı önemlidir. Çünki, bu yapı
üzerine tasarım eğitimiyle, bir bilgi ve
enformasyon edinimi sağlanmaktadır. Algı
yaratımı ve analiz-sentez yeteneği kazandırılması yoluyla ise, yaratıcılık becerisi
geliştirilmektedir. Bilgi, beceri ve yetkinlik
düzeyinde karşılaşılan zorluklar, metodolojik hatalar ve seçilen alternatifin geliştirilmesinde oluşan kopukluk, öğrencinin
bu birikimi yanı sıra, eğitim ve mesleki
yaşamını etkilemektedir (Ayıran, 1985; Kavas
vd., 2016).
Öğrencinin tasarım muhakemesi oluşturması (problemi anlama ve çözmesi, hayalgücünü ve
ilkeleri kullanması, matematik ve geometriye hâki-

miyeti), kültürel birikimi ve formasyonuyla
ilişkilidir. Sausmarez (1992) de, muhakeme
ve yaratıcı faaliyete ilişkin ve eğitime dair
fikirlerde değişikliğin nedeni olan faktörler
arasında kişiliği saymakta, estetiğe dair
kararda kişiliğin tamamının müdahil olduğunu ve bireysel anlatımın temelini kişisel
tercihlerin oluşturduğunu belirtmektedir.
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Özcan vd. (2003:20), Erkman (1982)’dan
alıntılayarak, kişilik özelliklerinin algılama
sürecine öznel bir nitelik kattığını ve ait
olunan sosyal grupların etkin rol oynadığını betimlemektedir. Ayrıca algılamanın,
kişilere göre değiştiğini savlamaktadır
(Özcan vd., 2003).
Görsel sanatlara ilgi, öğrencinin kişiliğini
şekillendiren bir girdidir. Tekel vd. (2016),
öğrencilerin görsel sanatlara ilişkin uygulamalı deneyimlerini; kurslara katılım;
görsel sanatlara ilişkin ilgi düzeylerini ise,
etkinliklere gitmek şeklinde tanımlamaktadır. Tekel vd. (2016)’nin anket yöntemiyle
yaptıkları araştırma sonucunda, temel
tasarım eğitimi öncesinde görsel sanatlara
ilgisi ve deneyimi olan öğrencilerin görsel
algı ve ifade gelişim süreçlerinin daha
olumlu olduğu ve eğitimle görsel algının
geliştirilebildiği belirlenmiştir.
Bu bağlamda, temel tasarım eğitimi,
öğrenci kişiliği ve formasyonu temelinde
çok boyutlu, çok taraflı ve çok aktörlü
etkileşimi olan disiplinler arası (Dorst, 2018;
Hunt, 1987; Ülger, 2015; Yıldırım, 2019) bir görsel
okuryazarlık eğitimi olarak da tanımlanabilir. Görsel elemanları ve dili kullanarak
kişisel anlatım yoluyla ürün yaratmak ve
görsel algı ve düşünceyi geliştirmek görsel
okuryazarlığın gelişmesinde rol oynamaktadır (Greh, 1984). Temel görsel çalışmalar
algısal bilinci arttırdığından (Arnheim, 1965;
Wolff, 1965), alıştırmaların kişiliği şekillendirdiği de düşünülebilir.
Öğrencinin; süreçte, sorunu algılaması,
öğrendiğini planlaması, anlatması, değerlendirmesi (Grigg ve Lewis, 2019), motivasyonunu yüksek tutması, yapıcı eleştirel
düşüncesini geliştirmesi ve iletişime ve
işbirliğine açık olması (Aydın, 2001; Çağlar,
2002) beklenmektedir. Görsel dilin gelişmesinde; yeni ve farklı olanı öngörmek için,
öğrenmeye hazır, istekli olmalı ve eğitim
sonrasında becerileri kullanabilmelidir (Grigg ve Lewis, 2019:3). Söz konusu yetilerinden
en önemlisi algı ve anlama yetisidir. Baytin
(2000:50), mimarlık temel tasarım öğrencilerine uygulanan bir ankette, öğrencilerin
%51’inin dersi biraz anladığı veya anlamada zorlandığını belirlemiştir.
Akademik başarı ve öğrenme konusunda

Avnet vd. (2019)’ne göre, ebeveynlerin
eğitim düzeyi ve meslek profili öğrencinin
başarısında ve okula uyumunda etkilidir. Butcher vd. (2006) benzer bir tespiti
öğrencinin formasyonuyla ilgili olarak
yapmaktadır. Eğitim durumu-başarı ilişkisi konusunda genelde üniversite öncesi
eğitim seviyelerinde ebeveyn müdahalesi,
eğitim düzeyi ve engeller konularında
akademik çalışmalar mevcuttur (Desforges
ve Abuchaar, 2003; Avnet vd., 2019). Nelson
(2009)’un üniversite eğitiminde ebeveyn
eğitimi-öğrencinin başarısı ilişkisine dair
çalışmasında; babanın eğitimi (annenin değil),
öğrencinin performansı ile pozitif bir korelasyon kurmaktadır.
Lawson ve Dorst (2009), tasarım pratiğinde
beş tasarım faaliyet grubu belirlemiştir:
Formüle etme, sunma, hareket ettirme, değerlendirme ve idare etme. Usta vd. (2000),
tasarlama etkinliğini tasarımcının zihninde
sürüp giden işlemler bütünü olarak tanımlamakta ve bu olgunun düşünme olduğunu
belirtmektedir. Dorst (2011) ise, tasarımın
birçok çeşit düşünce şeklinin karışımı
olduğunu ve tüme varım ve problem çözme üzerine yapılandığını belirtmektedir.
Eğitim sürecinde öğrenci, çıkarımsanan bir
değere ulaşma yöntemine ilişkin önermede
bulunmakta ve belirlenen bir çerçevede bir
değeri elde etmek için stratejiler geliştirmektedir. Bu olgu, tasarım muhakamesidir (Dorst, 2011). Muhakemenin oluşumu,
analitik ve eleştirel düşüncenin de gelişimi
anlamındadır.
Analitik ve eleştirel düşünce gelişimiyle
ilişkili faktörler; hayalgücü, bilinç, sistematik düşünce, matematiksel ve istatistiksel hesaplara ve sayısal bulmacalara
ilgi, çözüm için formül üretebilme olarak
belirlenmiştir. Öğrencinin kimliği üzerine
eklemlenen düşüncelerin gelişimi, zamana,
mekâna ve problem içeriğine göre değişebilmektedir. Tasarım gelişme seviyesine
göre, eğitmenlerce öğrenci değerlendirilmektedir. Aslında asıl değerlendirilen,
tasarım muhakemesinin gelişim düzeyidir.
Günay (2007)’a göre, dengeli bir kompozisyon, deneyimli bir gözü gerektiren bir
değer muhakemesidir. Bu nedenle eğitim
sürecinde; eğitmenlerce, sürekli olarak
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gözün eğitiminin gereği vurgulanmaktadır.
Öğrencinin alıştırmalarla yetinmeyerek,
kendisini görsel sanatları takip ederek ve
hobiler geliştirerek yetiştirmesi gerekmektedir. Tekel vd. (2016, Bknz. Grafik 2), öğrencinin görsel sanatlara ilişkin ilgi düzeyi
arttıkça temel tasarım çalışmalarındaki
başarı oranının yükseldiğini ve uygulamalı
deneyimleri olanların sınıfın genel başarı
ortalamasının üzerinde olduğunu belirtmektedir.
Mimarlık ve planlama okullarına sayısal
puan ile öğrenci alınmasının nedeni; en
baştan öğrencinin belirtilen puanlama
içerik ve sistematiğiyle, matematik ve geometri bilgisi yanı sıra, belirtilen faaliyetleri
yapabilme becerisine sahip olduğu varsayımıdır. Dahası, öğrencilerin sorun çözme
kapasitesi ile analitik düşünce ve eleştirel
düşünce kabiliyeti gelişebilecektir. Tam
tersi de geçerlidir. Silver (1981), görsel algı
eğitiminin öğrencilerin matematik performansını arttırdığını ispat etmiştir.
Öğrencilerin formasyonunun tasarım odaklı düşünce ve yaratıcı düşünce oluşumuyla
olan formel ilişkisi anaokulunda başlamaktadır. Anaokulu eğitimi, bireyin yaratıcılık
ve hayal gücü gelişiminde ailenin ilgisiyle
birlikte önemli bir rol oynamaktadır (Craft,
2002; Michalopoulou, 2014; Al-sagrat ve Abu As’ad,
2015).

Eğitim sırasındaki hayalgücü eksikliği, anne ve aile eğitimi yanı sıra, anaokulu
eğitimi boyunca öğrencinin hayal kurmadığı anlamına gelmektedir (Er Bıyıklı ve Gülen,
2018; Çetin, 2012).
Eğitim içeriği, felsefesi ve metodolojisi
de düşüncenin ve becerinin gelişiminde
önemlidir. Bireye okul öncesi eğitimden
itibaren, otantik öğrenmeyi deneyebileceği
imkânlar sunulmalıdır (Şahin ve Dostoğlu,
2016; Toğrul, 2007). Otantik öğrenme, uygulamalı bir yaklaşımdır ve öğrencilerin gerçek
dünya bağlamında, yeni bilgileri uygulamalarına olanak sağlayan, soru sorarak ve
seçim yaparak değerlendirme yapabildiği
öğretim tekniklerini içermektedir. Ayrıca,
beceriyi keşfetmek ve geliştirmek için,
bireyin uygun ortamda büyümesi veya
büyütülmüş olması gerekmektedir.
Eğitimde cep telefonu (m-learning) ve teknoloji kullanımı, çevrimiçi eğitim ve dijital
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tasarım eğitimi farklı kavram ve metodolojik yaklaşımlardır. Günümüzde bireyin
telefonuna ve sanal dünyaya bağımlılığı
yaygın (bknz. Lahiry vd., 2019) olup, kullanımı
bireyin, fiziki, psikolojik, sosyal ve eğitimsel iyiliğine zarar vermekte ve sağlık sorunlarına yol açmaktadır (Darko-Adjei, 2019;
Lahiry vd., 2019). Sosyal medyanın akademik
performansa ve kişilerarası ilişkilere etkisi
de ispatlanmıştır (Lahiry vd., 2019).
Belirtilen çerçevede kurgulanan araştırma
kapsamı ve yöntemi müteakip bölümde
anlatılmaktadır.
3.

Yöntem

Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Planlama Projesi I dersine
kayıtlı birinci sınıf öğrencilerinin kimliklerini tespit etmeye dair anket (Ek 1), anketin
değerlendirilmesi ve bazı bulguların birinci
ve ikinci eğitim dönemi sonu akademik
performanslarıyla karşılaştırılması biçiminde tasarlanmış; literatür taramasıyla
desteklenmiştir. Araştırma verileri; anket
verileri ile, yıl boyu yapılan sınıf gözlemleri ve öğrencilerin akademik performanslarından oluşmaktadır. Durumun resmedilmesinde esas olan betimsel istatistiki
yöntem (Karasar, 1994) ve gözlem yöntemi
bu örneklem bazında uygulanmıştır.
Öğrencinin sorulara verdiği cevaplarla
akademik performansının ilişkisi, tasarım
odaklı düşünce ve yaratıcı düşünce oluşumundaki ölçüt olarak belirlenmiştir. Bulguların genellenebilirlik seviyesini belirlemek için anket yöntemi tercih edilmiştir.
Bazı bulguların yerindeliği sorgulanarak
savın geçerliliğinin tespiti amaçlanmıştır.
Araştırma sonucunda, yaratıcı düşüncenin
oluşmasına etki eden öğrencinin kimliğinden kaynaklı faktörler kategorize edilerek
değerlendirilmiştir.
Anket, Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü temel tasarım dersi
akademisyenleri tarafından oluşturulan ve
2015 yılından bu yana uygulanan, öğrencinin formasyonunu ve ilgi alanlarını
belirleyen ve deneyimlerini ölçen anketten
geliştirilerek inşa edilmiştir. Söz konusu
anket, Tekel vd. (2016) tarafından bu bölüm
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özelinde değerlendirilmiştir: Otuz üç öğrenci üzerinde yapılan çalışmada, anket ve
test sonuçları ile öğrencilerin görsel algılarındaki gelişimi izlemek üzere, iki boyutlu
temel tasarım çalışmalarında sergiledikleri
başarı düzeyleri arasındaki ilişki karşılaştırmalı olarak sorgulanmıştır.
Araştırmaya temel olan söz konusu anket
üzerinde bir ön çalışma yapılmıştır. Elli
sekiz sorudan oluşan anket, SDÜ Şehir
Planlama Bölümü’nün temel tasarım
eğitimindeki öğrenci kültürel birikimi ve
formasyonunun analizi ve çözümlemesi
için tasarım odaklı düşünce ve yaratıcı
düşünce gelişimi ile ilgili olan otuz yedi
soruya indirgenmiştir. Ankette; bilgi amaçlı
doğrudan seçmeli, doldurmalı ve bilgiyi
yakalayabilmek için açık uçlu anlatımlı
sorular kullanılmıştır. Pretest uygulanmamıştır.
Anket iki ardışık yılın güz dönemlerinde
uygulanmıştır. Araştırma evreni, iki homojen kümedir: PLN 101 Planlama Projesi I
dersi 2018-2019 Güz dönemi öğrencileri
Grup I ve 2019-2020 Güz Dönemi öğrencileri Grup II. Grup I’de (ders mevcudu yetmiş altı
kişi) elli iki öğrenci ve Grup II’de (ders mevcudu seksen kişi) altmış dokuz öğrenci olmak
üzere, anket, toplam yüz yirmi bir (52+69)
öğrenciye uygulanmıştır. Anketin kontrol
değişkeni, Grup II ve her öğrencinin ikinci
dönemdeki akademik performansıdır. Tam
sayım örneklem seçimi yapılmıştır. Ankete
cevap verenler en az 18 yaşındadır.
Araştırma evreninde istatistikî sorgulama
yapılmış, yüzde (%) dağılımları veya sayıları incelenmiş ve varsa, gruplar arasındaki
veri tutarlılığı verilmiştir. Elde edilen bulgular; ilgili başlıklar çerçevesinde, tablolar
veya diyagramlar halinde aktarılmıştır.
Öğrencinin ebeveynlerinin eğitim seviyesinin öğrencilerin akademik performansıyla
ilişkisi irdelenmiştir.
Dönem sırasında ve sonunda dersi bırakan
öğrenciler evren kapsamında, yatay veya
dikey kayıtla veya ekle-çıkar haftası sonrasında gelen öğrenciler ise, evren haricindedir. Geç kayıt veya yatay geçiş sonrası sınıf
mevcudu değiştiğinden, anket uygulanan
öğrenci sayısı derse kayıtlı öğrenci sayısından farklıdır. Grup I ve II’deki kullanılabi-

lir cevap oranı %96’dır. Anket cevaplarının
doluluk oranı ise, %97’dir.
4. Örneklem Bulguları
Araştırma bulgularına dair faktör kategorileri aşağıda yer almaktadır:
- Bölüm Tercihi ve Gerekçeleri,
- Öğrenci Kültürel Birikimi,
- Öğrenci Formasyonu ile Ebeveyn Formasyonu ve Mesleki Profili,
- Analitik ve Eleştirel Düşünce Gelişimi.
4.1. Bölüm Tercihi ve Gerekçeleri
Planlama Projesi I dersine kayıtlı olarak,
ankete cevap veren, Grup I ve II öğrencilerinin yaklaşık %84’ü ilk kez üniversite
sınavına girmiştir. Grup I’de 8 kişi, Grup
II’de sadece 1 kişi sınavı kazanarak hazırlık sınıfından derse gelmiştir. 1 öğrenci
yatay geçiş hakkını kullanmıştır. Grup
II’de dikey geçişle bölüme kayıt olanların
oranı birinci gruba benzerdir. Öğrencilerin
%8,7’si, dersi, ikinci kez tekrar etmektedir. Sınav sonrası hazırlık sınıfını okuyan,
yatay geçiş yapan ve durumunu beyan
etmeyen kişiler vardır.
Anketten ve ders tanışma toplantılarından,
öğrencilerin çoğunluğunun farklı meslekleri (ebelik, hemşirelik, havacılık mühendisliği,
diyetetik vb.) hedeflediği ve sadece yüzde
kırka yakın bir kısmının bu bölümü bilinçli
olarak tercih ettiği belirlenmiştir (Grup I ilk
sıra tercih %38,5 ve Grup II ilk sıra tercih %42).
Öğrencilerin bir kısmı Mimarlık Bölümü’nü hedeflemiş (Grup I Mimarlık (%34,6)
ve Grup II Mimarlık (%27,5)); puanı yetmediği
için okuduğu bölümü tercih etmiştir (Şekil
1a) Veriler, Denel (1979)’in mimarlığın ilk
tercih olduğu ve öğrencilerin nadir olarak
bilinçli tercihle geldiği yönündeki savına
uyumludur.
Öğrencilerin bölümü tercih etme gerekçesi
sorgulandığında; Grup I denekleri, on dokuz farklı gerekçe bildirmiştir: Yaratıcılığa
dair bölüm olması, tasarımı sevmesi, hayal
gücünü geliştirmesi ve farklı açılardan
düşünmesini sağlaması, şehirlerin kötü
gidişatını ve toplumsal bozulmayı engelleyebilecek imkânı vermesi gibi gerekçeler
eşit oranda tercih edilen; kent, planlama ve
tasarım boyutu olan gerekçelerdir. Bölümü
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zevkli bulan veya hoşlandığı için seçenlerin yarısından fazlasının notu CC’nin
altındadır. Bölümü, Mimarlık Fakültesi
bölümü ve tasarım ağırlıklı olması nedeniyle tercih eden on öğrenci, CC altı
performans göstermiştir. Bu öğrencilerden
4’ü dersten kalmıştır. Düşük performans
gösteren diğer 3 öğrenci ise, Bahar dönemi
temel tasarım dersinden DD alarak dersi
geçebilmiştir. Bu durum, Günay (2007) ve
Sarıoğlu Erdoğdu (2016)’nun bahsini ettiği
somut ve soyut geçişindeki zorlanmanın
göstergesidir.
Grup II deneklerince sıralanan yirmi altı
gerekçe arasında yaratıcı düşüncenin varlığı, oluşumu veya geliştirilmesine dair bir
gerekçe belirtilmemiştir (Şekil 1b). Sadece
bir öğrenci; bölümü tercih etme nedeni
olarak, hayal gücüne güvendiğini ve bölümün bu gücü geliştireceğini düşündüğünü
belirtmiştir. Tasarımı sevme, sevebileceğini
düşünme, çizimine güvenme ve çizimini
geliştireceğini düşünme, planlamayı ve
şehirleri sevme gibi eşit oranda belirtilen
gerekçelerin tasarım ve planlama boyutu
vardır. Bölümü, Mimarlık Fakültesi’nin bir
bölümü olması nedeniyle tercih eden sekiz
denekten altısı dersten DC veya altı not
almıştır. Bir kişi bölümü bırakmıştır. Bahar
döneminde temel tasarım dersine devam
eden bu altı öğrenciden ikisi dersten kalmış, biri bütünlemede geçmiştir. Hiçbirinin
notu DC ve üzeri değildir.
Temel tasarım dersinin geçme notu otuzbeştir. Ancak sistemde yapılan iki farklı
hesap (sınıf ortalaması, vize final ortalaması)
sonucunda öğrenci dersten son not otuzsekiz dahi alsa kalabilmektedir. Bu durum,
her dönemde sınıfın dersteki akademik

başarısına ve öğrencinin vize başarısına
göre değişebilmektedir. Öğrencilerin bir
kısmı, tasarım eğitiminin önemini süreç
dâhilinde kavrayarak çabalamakla birlikte,
algı seviyelerindeki düşüklük veya çeşitli
dışsallıklar nedeniyle başarısız olmaktadır.
Yerleştirme sınav puan aralığı ve türü
homojendir. Dolayısıyla, öğrencilerin
tamamının algı, anlama ve okuma beceri
seviyeleri benzerdir. Teslimlerden ve teorik
anlatım ve kritikler sırasındaki soru ve
cevaplardan; öğrencilerin dikkat eksikliği,
dilbilgisi yokluğu yanı sıra, genel kültür
düzeyleri ile matematik ve geometri bilgilerinin de yetersiz olduğu belirlenmiştir.
Öğrencilerin, kısa süreli bellek ile uzun
süreli bellek (Kaptan vd., 2019; Seylan, 2019)
irtibatı kesik olduğundan, derste anlatılan
konuları ve istemleri müteakip derste hatırlayamadıkları, alıştırmaya yansıtamadıkları, araştırma ve bilgi içermeyen tasarım
ürettikleri ve bizzat yaptıkları alıştırmanın
içeriklerini daha sonra sözel ve yazılı sorularda cevaplayamadıkları gözlemlenmiştir.
Öğrenciler, uygulama föylerini okumamakta, okusa dahi istemi ifade edememektedir.
Enformasyon yoluyla hatalı ve/veya eksik
bilgi alarak (desenformasyona göre) istem dışı
ürünler üretmektedir. Bu durum, ürünlerin
föyde belirtilen istemlerle alakasız olmasından anlaşılabilmektedir. Öğrenci, sadece
yazılanı okuyabildiğinden, stüdyo uygulamalarında veya ödev ürünlerin kritiğinde
anlatılanları anlamamakta, anlamadıklarını
ifade etmemekte/edememekte ve anlamak
isteme yönünde bir çaba da harcamamaktadır. Araştırma ve analizleri bilinçli olarak
yapmadıkları ve/veya önceki uygulamaların devamı niteliğindeki uygulamalarda;

Şekil: 1
Bölüm Tercih Gerekçesi (%). a. (Sol) Grup I,
b. (Sağ) Grup II.
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istemlerin gereği konular ile teknik çizim
aletlerinin, matematiğin, geometrinin kullanımını bağdaştıramadıkları da belirlenmiştir. Ödevin hazırlanmasını teslim öncesi
güne veya geceye bırakma, derse ilgisizlik
veya katılmama veya ödevi teslim etmeme
yaygın davranış biçimleridir.
Araştırma evreninin akademik performansı
benzerdir. Grup I anketini cevaplayan elli
iki denekten on iki adedi (%23,1) başarısız
olarak dersten kalmıştır (Şekil 2a). Grup
I’den 39 öğrenci Bahar dönemi dersine
devam etmiştir. Devam eden öğrencilerden
bir adedi dersten kalmıştır. Söz konusu
öğrencilerin yarısının notu düşmüş, üçte
birinin notu değişmemiş ve sadece beşte
birinin notu yükselmiştir (Şekil 2b) Grup II
anketini cevaplayan altmış dokuz öğrenciden on üç adedi, derste başarısız olarak
kalmıştır (Şekil 3a). Gruptan elli dört öğrenci, Bahar dönemi dersine devam etmiştir.
Öğrencilerin çoğunluğunun notu yükselmiştir (Şekil 3b). Bu durumun, Covid-19
Pandemi dönemi çevrimiçi eğitim metodo-

lojisine geçişe bağlı olduğu değerlendirilmektedir.
Grup I ve II’de BB ve üstü alan öğrencilerin ortak noktaları; görsel sanatlara ilgili
olduklarını belirtmiş olmaları, dersteki
girişkenlikleri ile tasar üretim yönündeki
istek ve çabalarıdır.
Grup I ve Grup II öğrencilerinden toplam
sekiz adedinin iyi not (BB ve üzeri not) alması,
analiz evrenindeki genel başarı düzeyindeki düşüklüğün farklı bir göstergesidir.
Biri ‘süper lise’ diğerleri Anadolu Lisesi
mezunu olan bu grubun, ders disiplinleri ve katılımları ile kişiliklerinin daha
gelişmiş olduğu gözlemlenmiştir. Çoğunun
annesi ev hanımı ve ilkokul veya ortaokul
mezunu, bir öğrencinin annesi ise, lise
mezunudur. Bazı öğrenciler, annelerinin eğitim durumunu belirtmemişlerdir.
Babaların mezuniyeti ise, ilkokul, ortaokul
ve üniversite mezunu şeklinde değişkenlik
göstermektedir. Özellikle Grup II’de BB
ve üstü not alan öğrencilerin babalarının

Şekil: 2
a. (Sol) Grup I Dönem Sonu Notları, b. (Sağ)
II. Dönem Sonu Not Değişimi.

Şekil: 3
a. (Sol) Grup II Dönem Sonu Notları, b. (Sağ)
II. Dönem Sonu Not Değişimi.
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eğitim durumundaki yükseklik, Nelson
(2009)’un tespitine benzerdir.
Grup I’deki yüksek not alan üç kişi 237244 puan aralığındadır. Bölüm, bu öğrencilerin çoğunun öncelikli tercihi değildir.
Grup II’de yüksek not alan 5 kişinin genel
tercihi Şehir Planlama’dır ve incelemeye
konu üniversite bölümü, tercih sıralamasında Grup I’den farklı olarak; 1’den 4’e
kadar olan tercih sıralaması içindedir.
Söz konusu öğrencilerin başarı puanı ise,
245-265 arasındadır. Başarılı öğrencilerin
bölümü isteyerek seçtikleri ifade edilebilir.
Düşük notların ikinci temel nedeni; üniversitenin ülke taban puanları ve başarı
sıralamasındaki yeri ve bu yerin öğrencinin başarısıyla olan ilişkisidir. Bir Şehir
ve Bölge Planlama öğrencisi, üniversite
sınavında, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile
bölüme yerleşmektedir. Bölüme, 2018
yılında 236,63205-295,60543 ve 2019
yılında 243,06899-302,47794 sayısal puan
aralığında öğrenci alınmıştır (SDÜ Mimarlık
Fakültesi, 2020; YÖK Atlas, 2018, 2019). 2018
yılında Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı
(YKS) başarı sırasına göre, en üst puan alan
öğrenci %21,33’lük dilimde, en düşük
puan alan öğrenci ise %38,55’lik dilimde bölüme gelirken; 2019 yılında, dilim
aralığı, en üst %21,72 ve en düşük puan
%47,94 dilimde kaydedilmiştir. Başarı
puanlarındaki düşüş belirgindir.
Şehir Planlama Bölümü lisans eğitimi,
2018 yılında, yirmi yedi üniversite arasında on dokuzuncu sırada; 2019 yılında otuz
bir üniversite programı arasında yirminci
sırada yer almaktadır (ŞBP TPBS, 2018; 2019).
Şehir Planlama bölümleri arasında birinci
sırada yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin 2018 yılında YKS başarı sırasına
göre, en yüksek puan alan öğrencisi %2,83
ve en düşük puan alan öğrencisi %6,10’lık
dilimdedir. 2019 yılında en yüksek puanla
bölüme giren öğrenci %3,29 ve en düşük
puanı alan öğrenci %7,46’lık dilimdedir.
Lawson ve Dorst (2009)’un betimlediği
formüle etme, Dorst (2011)’in belirttiği
tasarımın tümevarım ve problem çözme
üzerine yapılandığı savlarından hareketle,
YKS’nda gösterilen başarının akademik
başarı seviyesini belirlediği iddia edilebilir.
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4.2. Kültürel Bilgi Birikimi
Disiplin alanı eğitiminin görsel sanatlarla
bağlantısı nedeniyle ve öğrencinin kişiliğine etki eden kültürel bilgi birikim düzeyinin anlaşılabilmesi amacıyla, öğrencinin
görsel sanatlara, arkeolojiye ve sanat
tarihine ilgisi yanı sıra; farklı kentlere
seyahati, sosyo-kültürel etkinliklere katılım
düzeyi, kitap okuma alışkanlığı, izlediği
filmler ve TV programları ile bilgisayar
oyun deneyimi sorgulanmıştır.
Grup I ve Grup II’nin yaklaşık yüzde
altmışı arkeolojiye ilgi duymaktadır. Farklı
bir ders kapsamında yapılan antik kent
saha çalışması sırasında gelen sorular ve
tepkilerden, daha önce herhangi bir arkeolojik sit alanı görmemiş olan öğrencilerin,
ders etkinliği sayesinde arkeolojiye, kent
ve kentleşme tarihine merak sardığı belirlenmiştir. Sanat tarihine ise, her iki grubun
önemli bir kısmı (Grup I %67,3, Grup II %46,4)
ilgisizdir.
Görsel sanatlar, her iki grubun deneklerinin
yaklaşık dörtte üçünün ilgi alanına girmektedir. Grup I’den sadece üç öğrenci sergi ve
sanat galerilerine sıklıkla gitmektedir. Grup
II’de ise, bu oran tam iki katıdır. Tekel vd.
(2016)’ne göre, öğrencinin görsel sanatlarla ilgili deneyimi olmasa da, etkinliklere
gitmesi ve izlemesi görsel algı düzeyini
geliştirmektedir. Evrenin çoğunluğunun
algısını ve dimağını geliştirecek sergi ve
galeri kültürünü oluşturmak için eğitim
sürecinde herhangi bir çaba harcamadığı
belirlenmiştir.
Öğrencinin el sanatları veya resim gibi
görsel sanat kurslarına katılımı sorgulandığında, Grup I’in deneklerinin tamamına
yakınının herhangi bir el sanatları kursuna
gitmediği belirlenmiştir. Grup II’de bu
oran daha düşüktür. Grupların boş zamanlarında el sanatlarıyla uğraşma oranı
da benzerdir (Grup I %69,2 ve Grup II %65).
Grup I ve II deneklerinin çoğunluğu resim
yapmaktan hoşlanmaktadır. Boş zamanlarında resim yapanların oranı, her iki grupta
yaklaşık yüzde kırktır.
Görsel sanatların bir dalı olan heykel
konusunda ise, her iki grupta herhangi bir
birikim ve üretim bulunmamaktadır. Grup
I’den sadece bir kişi boş zamanlarında
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heykelle uğraşmaktadır. Grup II’de bu sayı
ikidir. Benzer bir tespit, fotoğrafçılıkla
ilgilidir. Deneklere fotoğraf çekme konusu
sorulduğunda, Grup I ve II deneklerinin
yaklaşık yüzde doksanı fotoğraf çekimini
sevdiğini belirtmekte; profesyonel olarak
fotoğraf çekim oranı ise, iki grup arasında
farklılık göstermektedir (Grup I %1,9, Grup II
%10,1).
Kültürel bilgi birikimini tespit etmeye dair
bir diğer faktör, öğrencinin etkileşimde
olduğu kentlerle alakalıdır. Deneklerden
yurtdışında gezdiği kentler ile ülkesinde
gördüğü (üniversitesinin ve kalıcı adresinin bulunduğu kentler dışındaki) büyük kentleri listelemesi istenilmiştir. Deneklerin yurtdışındaki
bir kenti görme oranı ve yurtiçi hareketlik
düzeyi düşüktür. BB ve üstü alan öğrencilerin hareketliliği, nispeten yüksektir. Grup
I denekleri, toplamda 155 defa farklı bir
kente gittiklerini beyan etmiştir. En fazla
seyahat edilen kentler sırasıyla; Ankara,
İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Konya,
Trabzon, Çanakkale, Erzurum’dur (Şekil 4a).
Herhangi bir büyük kenti görmemiş beş
öğrenci vardır. Grup II denekleri toplamda
198 kente gitmiştir. Öğrenciler, sırasıyla;
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Çanakkale, Bursa, Konya ve Samsun’a gitmiştir.
Şekil 4b. Seyahat etmekten ve yeni yerler
görmekten hoşlanma oranı ise, yüksektir
(Grup I %98,1 ve Grup II %95,7).
Öğrencilerin sosyo-kültürel etkinlikleri,
her iki grupta, sinema, konser ve festival
aktiviteleri şeklindedir. Grup I öğrencilerinin yaklaşık yüzde yirmisinin, Grup
II öğrencilerinin ise, yüzde yirmi üçünün
herhangi bir kültürel etkinliğe katılımı

yoktur. Öğrencilerin genelinin kitap
okuma alışkanlığı vardır. Çoğunluğu erkek
sekiz öğrenci (%15,4) kitap okumadığını
belirtmiştir. Grup I Denek 38 son 4 yıldır
ve Denek 43, 1 yıldır kitap okumadığını
ifade etmiştir. Sürekli bir gazete/dergiyi
izleme oranı %17,3’tür. Grup II öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı sorgulandığında, %17,4’ünün kitap okumadığı;
okuyanların ise, son üç ay içinde bir kitap
okuduğu belirlenmiştir. Sürekli bir gazete/
dergi izleme oranı, diğer grubun yarısı
kadardır.
Teknolojik yeniliklere ilgi; Grup I’de
yüzde doksan, Grup II’de yüzde seksenin
biraz üzerindedir. Sıkılmadan bilgisayar
başında saatlerce zaman geçirme oranı, her
iki grupta aynıdır (%65). Bilgisayar kullanılarak verilen alıştırmalarda, yaratıcılık
yeteneklerinin ortaya konularak çalışma
yapılması yerine standart programlarda öğretileri karşılamayan tasarımlar ürettikleri
gözlemlenmiştir.
Öğrencilerin hayal gücünü geliştirmesi
beklenen bilgisayar oyunlarının bireylerdeki etkilerine dair çeşitli çalışmalar
mevcuttur (Bertolini ve Nissim, 2002; Blanco-Herrera, 2017). Grupların deneklerinin oynadığı
oyunlar; Pubg, League of Legends (LOL),
GTA, Counter-Strike (CS), Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), Dota 2,
Candy-crush, Puba, Pes 2013, Fifa 2019,
Zula ve Metin 2’dir. En fazla Pug HI ve
LOL oynanmaktadır. Genelde kız öğrencilerden oluşan önemli bir grup öğrenci (Grup
I %67,3, Grup II %53,6) oyun oynamadığını
belirtmiştir.

Şekil: 4
Öğrencilerin Seyahat Ettiği Büyük Kentler. a.
(Sol) Grup I, b. (Sağ) Grup II.
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Eğitim sürecinde bilgisayar oyunu oynayan
öğrencilerin başarısız olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 5a). Grup II’de oyun oynamanın etkisi daha belirgindir (Şekil 5b). Oyun
oynadığını belirten deneklerin çoğunun
notları düşüktür. Oyun oynadığını belirten
bir öğrenci (Grup I Denek 51) Güz döneminde dersten geçse de, Bahar döneminde
kalmıştır. Grup I anketine katılmayan ve
oyun oynaması nedeniyle dersten kaldığı
için Grup II ile birlikte ankete cevap veren
öğrenci (Grup II Denek 35) ikinci tekrarında
dersi geçebilmiştir. Dönem boyunca sanal
oyun oynadığı gözlenen bazı öğrencilerin
ankette oyun oynamadığını beyan ettikleri
belirlenmiştir.
Oyunların sadece bireysel oynanmadığı,
bazı sanal liglerin kurulu olduğu ve bu
liglerde oynayabilmek için öğrencilerin
takım arkadaşlarının yer aldığı üniversitelere kaymaya çalıştıkları gözlemlenmiştir.
Ödevleri teslim etmeme, uykusuz sınıfa
gelme ve dersten kalma oyun bağımlılarının standart davranış biçimleridir.
Oyunların sanal ortamı veya hayal sahnesi, yaratıcı bir ortamdır ve öğrencinin
hayal gücünü geliştirmesi beklenmektedir.
Bazı tasarım okullarının uygulamalarında

SIMcity BuildIt, Hayal Edilebilir Tasarım Kılavuzu (YEM Yayın) gibi oyunlar,
öğrencilerin düşünce ve hayal düzeylerini
arttırmak için bilinçli olarak oynatılmaktadır. Eğitmen kontrolü dışında oynanan
bilgisayar oyunları akademik başarısızlığın
bir diğer nedenidir.
Öğrencinin sosyo-kültürel geçmişinin
göstergelerinden biri de, öğrencinin hobileri ve uğraş alanlarıdır. Kitap okumak,
müzik dinlemek, resim yapmak, futbol,
basketbol veya voleybol oynamak, film
izlemek, keşif yapmak/gezmek, bilgisayar oyunu oynamak her iki gruptaki en
yaygın eylemlerdir. Grup I öğrencilerinin
Grup II öğrencilerine göre eylem çeşitliliği
fazladır. Her iki grup deneklerinin genelde
film, belgesel, dizi, spor, magazin ve haber
izlediği belirlenmiştir. Film türleri; bilimkurgu, macera, komedi, gerilim, dram, polisiye, biyografi ve politik filmlerdir. Haber
izleme oranı ise, düşüktür (Şekil 6).
4.3. Öğrenci Formasyonu ile Ebeveyn
Formasyonu ve Meslek Profilleri
Bu kısımda öğrencinin mezun olduğu ortaöğretim kurumu ile ebeveynlerin mesleki
profili incelenmiştir. Grup I’in deneklerinin
%67,3’ü ve Grup II’nin %71’i Anadolu LiŞekil: 5
Akademik Performans-Bilgisayar Oyunu
İlişkisi. a. (Sol) Grup I, b. (Sağ) Grup II.

Şekil: 6
Öğrencilerin İzlediği TV Programı Türleri. a.
(Sol) Grup I, b. (Sağ) Grup II.
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Şekil: 7
Mezun Olunan Ortaöğretim Kurumu. a. (Sol)
Grup I, b. (Sağ) Grup II.

sesi mezunudur. Mezun olunan diğer okul
türleri Şekil 7’de yer almaktadır.

Tablo: 1
Grup I, Anne Formasyonu ve Meslek Profili.
Tablo: 2
Grup I, Baba Formasyonu ve Meslek Profili.

Eğitim/Meslek
Ev hanımı

Öğrencinin kimliği ve kişiliği, anne ve
babanın kimliğiyle şekillendiğinden,
anne-baba formasyonu yaratıcı düşünce
oluşumu ve gelişimine etki eden bir faktör
olarak değerlendirilmektedir. Grup I deneklerinin anne formasyonu ve meslek profili; ağırlıklı olarak, ilkokul, ortaokul veya
lise mezunu ev hanımlarından oluşmaktadır. Üniversite mezunu anne sayısı elli iki
kişide sadece dört kişidir (Tablo 1). Babanın
meslek profili; serbest meslek erbabı, özel
İlkokul Terk

İlkokul

Ortaokul

Lise

1

20

8

9

Özel Sektör Çalışanı*

4

Özel Sektör Ticaret Erbabı

1

sektör çalışanı, memur veya çiftçiden oluşmaktadır. Babaların sadece %17,3’ü lisans
mezunudur (Tablo 2 ve Şekil 8). Grup II deneklerinin anneleri; genelde, ilkokul, ortaokul
veya lise mezunu ev hanımı, işçi veya özel
sektör çalışanıdır (Tablo 3). Babanın meslek
profilinde; serbest meslek erbabı, özel
sektör çalışanı ve emekli yer almaktadır.
Babaların %18,8’i lisans mezunudur (Tablo
4 ve Şekil 9).
Grup I deneklerinden Güz dönemi dersinden kalanların annelerinin çoğunluğu ev
hanımı ve ilkokul veya lise mezunu; ba-

Ön Lisans

Lisans

Eğitim Durumu (Belirsiz)
1

2

2

1

2

Öğretmen
Emekli**
Meslek (Belirsiz)

1

Toplam (52)

2

25

8

12

-

4

1

Ortaokul

Lise

Ön Lisans

Lisans

Eğitim Durumu (Belirsiz)

* Teknisyen, aşçı, işçi,. özel güvenlik, satış danışmanı. ** Bankacı, yüksek öğretmen.

Eğitim/Meslek

İlkokul Terk

İlkokul

Çiftçi

2

1

1

Özel Sektör Çalışanı

3

2

2

2

Özel Sektör Ticaret Erbabı

7

4

4

1

Memur

1

2

3

1

Öğretmen
Emekli

2
1

5

1

Asker

1
1

1
2

İşsiz
Meslek (Belirsiz)

2

Toplam (52)

16

9

15

1

9

2
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baları ise, işçi, emekli veya serbest meslek
mensubu ve çoğunlukla lise mezunudur.
Grup II de ise, annelerin çoğunluğu ev
hanımı ve ilkokul mezunudur. Babaların farklı meslek gruplarında çalıştığı ve
genelde ilkokul veya lise mezunu oldukları
belirlenmiştir.
4.4. Analitik ve Eleştirel Düşünce
Gelişimi
Hayalgücü eksikliği ayrıca, göz-el-zihin
arasındaki ilişkiyi kuramama anlamına
gelmektedir. Öğrencilerdeki hayal gücünün
eksikliği, anaokulundan itibaren hayalgücünün öğrencide gelişmediğinin göstergesidir. Şekil 10’da sınıfın bir arada hayal
ederek 3-boyutlu bir tasarımı (Paris Küpleri
alıştırması) gerçekleştirme anının görüntüsü
yer almaktadır. Bir kısım öğrenci grup
çalışmasına karşı ilgisizdir.
Kümelerdeki anaokuluna gitme oranları
benzer ve yarıdan fazladır. Öğrencilerin
anaokulu eğitimlerinin düşünce gelişimine
katkısını belirlemek amacıyla, dersten kalan ve dersten CB ve üstü not alan deneklerin anaokulu geçmişleri irdelenmiştir. Grup
Eğitim/Meslek
Ev hanımı

I’de anaokuluna gidenlerin yarısı dönem
sonunda CC ve üstü not alırken, Grup
II’nin yaklaşık yüzde yirmisi CC ve üstü
not alabilmiştir. Grup I’de CB-AA arası not
alan 5 kişiden 3’ü, FF-FD arası not alan
onbir kişiden altısı anaokuluna gitmiştir.
Grup II’de CB-AA arası not alan 3 ve
FF-FD arası not alan 7 öğrencinin anaokulu geçmişi vardır. Anaokulu eğitimi alan
başarılı ve başarısız öğrenciler arasında bir
fark yoktur. Anaokulu eğitiminin süresi ve
niteliği belirsiz ve her iki grupta dengeli bir
dağılımı olduğundan, bu aşamada anaokulu
eğitimi alan bireylerin yaratıcı düşünce ko-

İlkokul Terk

İlkokul

Ortaokul

Lise

3

15

11

9

7

2

4

Özel Sektör Çalışanı*

Şekil: 8
Grup I, Anne-Baba Formasyonu.

Tablo: 3
Grup II, Anne Formasyonu ve Meslek Profili.
Tablo: 4
Grup II, Baba Formasyonu ve Meslek Profili.

Ön Lisans

Lisans

5
1

Özel Sektör Ticaret Erbabı

2

1

Öğretmen

1

3

Emekli**

1

Meslek (Belirsiz)
Toplam (69)

1
3

22

Belirsiz

1
1

1

14

17

1

5

7

Ortaokul

Lise

Ön Lisans

Lisans

Belirsiz

* Laborant, Maliyeci, Bakıcı, Aşçı, işçi, güvenlik görevlisi. ** Öğretmen.

Eğitim/Meslek
Çiftçi/Besici

İlkokul Terk

İlkokul
3

1

Özel Sektör Çalışanı *

7

3

6

Özel Sektör Ticaret Erbabı **

4

4

8

1

Memur ***

1

3

Öğretmen
Emekli ****

1
6
2

1

Kaptan

1

2

1

1

5

1

İşsiz

1

Meslek (Belirsiz)

2

1

Toplam (69)

18

10

3
17

2

13

9

* Tekstil, güvenlik müdürü, sayaç okuyucu, elektrik teknisyeni, şoför, kepçe operatörü, sucu, market çalışanı, işçi, aşçı, harita teknikeri. **Şehir plancısı, makine mühendisi,
kimya mühendisi, manifaturacı, kuaför, oto tamircisi, mermerci, kaportacı, müteahhit, tesisatçı. *** Asker, polis, düz memur. **** Asker, öğretmen.
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yeteneği, hayal gücü ve yaratıcı düşüncenin gelişimi, imar planı yapımını öğrenme
ve sunum becerisi kazanma, iyi bir plancı
olma, tasarım becerisi edinme, şehir kültürünü öğrenme ve çevreyi algılama beklenti
olarak ifade edilmiştir. Analitik düşünme,
çok boyutlu düşünme, grup çalışması,
matematiksel zekâ, harita bilgisi, bölge
planlamaya yeni bakış açısı getirme belirtilen diğer beceri türleridir (Şekil 11a).
Grup II deneklerinin beklentileri; sırasıyla, çizim yeteneği ve yaratıcı düşüncenin
gelişimi, hayal gücünün gelişimi, beceri
gelişimi, plan yapımı ve şehrin tasarımını
düzeltme şeklindedir. Diğer cevaplar; 3-boyutlu maket yapımı, park yapma, estetik
düşünme, kentsel sorunları çözme ve algı
gelişimidir. “İyi bir plancı olma”, “kısa
sürede plan işi nasıl çıkartılır”, “tarihi bilgi
edinimi” gibi alakasız cevaplar da mevcuttur (Şekil 11b).

Şekil: 9
Grup II, Anne-Baba Formasyonu.
Şekil: 10
Planlama Projesi I Dersi Grup II Çalışması
(Yazarın Çekimi, 2019).

lay geliştirdiği yönündeki bir tespit hatalı
düşünce niteliğindedir.
Deneklerin eğitim içeriğine dair bilinçleri
konusunda, temel tasarım dersinde mesleklerine ilişkin hangi bilgi ve becerinin
edinilmesinin beklendiği sorgulanmıştır.
Deneklerin açık uçlu soruya verdikleri
birden fazla cevabın oranı yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. Grup I’de çizim

Matematiksel zekâ, tasarımın bir girdisidir.
Grup I ve Grup II’nin yaklaşık dörtte üçü
matematiksel veya istatistiksel hesaplara
ilgi duymaktadır. Her iki grubun karışık
problemleri sıkılmadan çözebilme oranı
yarıdan fazla ve benzerdir. Sayısal bulmacaları çözmekten hoşlanma oranı, Grup
I için %82,7’dir. Grup II için bu oran
%78,3’dir. Belirtilen oranların aksine,
öğrencilerde, tasarım problemini, teknik
çizim aletleri yanı sıra, matematik ve geometri kullanarak çözme endişesi yoktur.
Matematiği kullanan az sayıda öğrenci, sınıf genelinden ayrışmaktadır. Bu öğrencilerin eğitim sürecinde gözlemlenen çabaları
çalışma disiplinleriyle uyumludur.
Sistematik yaklaşımın varlığı, deneğin
problemlerin çözümü konusunda formüller

Şekil: 11
Dersin Mesleklerine İlişkin Katması Beklenen
Bilgi ve Beceriler. a. (Sol) Grup I, b. (Sağ)
Grup II.
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Şekil: 12
Analitik ve Sistematik Düşüncenin Gelişimine
Dair Sorulara Cevaplar. a. (Üst) Grup I, b.
(Alt) Grup II.

geliştirebilme yetisi ve teknolojik yeniliklere ilgisi bağlamında sorgulanmıştır:
Grup I’de öğrencilerin konulara sistematik
yaklaşıma sahip olma ve problem çözümü
konusunda formüller bulma becerisi oranları aynı ve yaklaşık %70’tir. Grup II’deki
oranlarla benzerdir. Grup I ve II’nin üçte
biri, sorun çözümü konusunda bir becerisi
olmadığının farkındadır.
Analitik ve sistematik düşünceyi geliştirerek dersi başarıyla tamamlayan (CC ve
üstü not alan) her iki grupta aynı sayıda kişi
vardır (Yirmi ikişer kişi). Grup I’de ankette
konulara sistematik yaklaşım yapmadığını
belirten 16 kişiden 7’sinin, Grup II’de ise,
19 kişiden 5’inin CC ve üstü not alması,
süreç dâhilinde yaratıcı düşünün gereği
sistematik düşüncenin geliştiğinin göstergesidir.
Gruplardaki başarısızlık oranları hemen
hemen aynıdır (Şekil 12b). Dersten kalan
öğrencilerin çoğunluğu, görsel sanatların
ilgi alanına girmesi, karışık problemleri
sıkılmadan çözebilme, sayısal bulmacaları
çözmekten hoşlanma, problemleri çözme
konusunda formül bulabilme ve konu-
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lara sistematik yaklaşmaya dair sorulara
dönem başında olumsuz cevap vermiştir.
Denek 40 soruların çoğuna “Hayır” cevabı
vermiş ve dersten kalmıştır. Ancak tersi de
mevcuttur. Grup I Denek no. 51 ve no. 7
ile Grup II Denek no. 19, bahse konu sorularda “Evet”i seçmelerine rağmen, dersten
kalmışlardır. Grup I’de deneklerin önemli
bir kısmı ilgili sorulardan bir veya birkaçına “Hayır” cevabı vermiştir.
Grup I evrenindeki sorulardan herhangi birine ‘hayır’ cevabı veren yirmi dört öğrenciden on yedisi CC altı not almış ve dörtte
biri (12 kişi) kalmıştır (Şekil 12a). Grup II’de
yaratıcı düşüncenin gelişimini belirlemeye
dair sorulardan bir veya birkaçına “Hayır”
cevabını veren veya soruyu cevaplamayan
denekler otuz bir adettir. Bunların yarısı
CC altı not almış, dört kişi kalmıştır. Grup
II’de anketi cevaplayan altmış dokuz öğrenciden on üçü dersten başarısız olmuştur.
Bahsi geçen hususlar akademik başarısızlığın göstergesidir.
5. Genel Değerlendirme
Temel tasarım eğitimi; teknik açıdan
doğru tasarlanmış yaşanabilir mekânı ve
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dolayısıyla, toplumu tasarlayacak meslek
insanlarının yetiştirildiği temel eğitimdi.
Tekel vd. (2016)’ne göre, görsel algının
geliştirilmesini sağlayan tasarım eğitimi
yaşamsal bir önem arz etmektedir. Öğrencinin kimliğini oluşturan formasyonu, bilgi
ve sosyo-kültürel birikimi üzerine verilen
eğitim, mesleğin tüm aşamalarında kullanılmaktadır. Eğitimin, öğrencinin bilgi ve
algı seviyesini arttırması ve analiz-sentez
yeteneği edindirmesi öngörülmektedir.
Bu makalede; tasarım odaklı düşünce ve
yaratıcı düşüncenin oluşumunda öğrencinin kimliğinin eğitim sürecindeki rolü ve
akademik performansıyla ilişkisi sorgulanmıştır. Öğrencinin eğitimi, aile yapısı,
ilgi alanları ve geçmiş deneyimlerinin
düşünce gelişimindeki ilişkisinin tespiti;
tasarım eğitimi programlarının kurgulanmasına katkı yapması yanı sıra, eğitim plan
ve metodolojisinin yeniden tasarımı ve
sonrasında uygulanabilirliğinin arttırılması
açısından önemlidir.
Süleyman Demirel Üniversitesi Şehir ve
Bölge Planlama Bölümü temel tasarım
dersi örneklemi üzerinden yapılan araştırmada; öğrencilerin bölüm tercihi ve gerekçeleri, öğrenci kültürel birikimi, öğrenci ve
ebeveyn formasyonu ve mesleki profili gibi
tasarım odaklı düşünce ve yaratıcı düşünce
gelişimine dair faktörler kategorize edilmiştir. Ankete verilen cevaplar, akademik
performanslar ve gözlemler her iki grupta
aynı veya uyumludur.
Öğrencilerin üniversite sınavı başarı seviyesi akademik başarısını belirlemektedir.
Bölüm tercihi ve gerekçeleri kategorisi
kapsamında ilk kez Şehir Planlama bölümüne kayıt olan ve Anadolu Lisesi kökenli
öğrencilerin bir kısmı Mimarlık bölümünü
istemiş; kazanamadığından Planlama bölümüne kayıt olmuştur. Tercih gerekçeleri
arasında tasarım odaklı düşünce ve yaratıcı
düşünceyi öğrenme de vardır. Anket bulgularına göre, bilinçli olarak bölümü tercih
edenlerin oranı evrenin yarısına yakındır.
Derste başarılı olan öğrencilerin çoğunluğu
bölüme isteyerek gelmiştir. Ancak bölüm
seçiminde öğrencinin istekli olması veya
sayısal puanla seçilerek gelmesi, yaratıcı
düşünü oluşturabildiği anlamına gelme-

mektedir. Öğrenme isteği bulunmayan
öğrenciler de mevcuttur.
Öğrencilerin, çoktan seçmeli sınav mantığına ve tasarım odaklı düşünce ve yaratıcı
düşünce oluşumu sürecindeki çeşitli nedenlere bağlı olarak performans düşüklüğü
yaşadıkları gözlemlenmiştir. Bunlardan
ilki, öğrencinin YKS başarı sırasına göre,
en üst puan alan öğrenci ile en düşük puan
alan öğrenci arasında puan farkının fazla
olması ve iyi üniversitelere göre daha yüksek dilimlerde bölüme öğrenci alınmasıdır.
Sınavındaki başarı düşüklüğü; algı, anlama
ve düşünce gelişimindeki akademik performansın düşüklüğünün de nedenidir.
Baytin (2000:50)’in mimarlık öğrencilerinin
dersi biraz anladıkları veya anlamada zorlandıkları yönündeki tespiti şehir planlama
öğrencileri içinde geçerlidir. Dolayısıyla,
eğitim sürecinde, tasarım pratiğinde gerekli
olan beş tasarım faaliyetini gerçekleştirebilme becerisi öğrencilerin çoğu tarafından
kazanılamamakta; tasarım muhakemesi
oluşturma yönünde bir istem ise, bulunmamaktadır. Anket cevaplarının verilme
biçimi bu konularda iz verse de, öğrenci
becerileri konusunda ileri araştırma yapılması gerekmektedir.
Algı düzeyindeki düşüklüğün nedeninin;
ortaöğretim sisteminin öğrencileri test
mantığına sevk etmesi ve cep telefonu ve
oyun bağımlılığı kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Belirtilen olgular, eğitim planı
dışı, ancak sonuç ürüne etki eder niteliktedir ve bağımlılık süreçte kırılamamaktadır.
Öğrencinin sosyal medyadan uzaklaştırılması ve ilgisini derse verebilmesi için
ek tedbirler alınmaktadır. İleri araştırma
yapılması gerekli olan sanal dünyaya ve
oyunlara bağımlılık konusunun; tasarım
odaklı düşünce, yaratıcı düşünce ve görsel
algı becerisinin oluşmasını zorlaştıran bir
faktör olduğu değerlendirilmektedir.
Ankette oyun oynamadığını belirten öğrencilerin eğitim sürecinde oyun bağımlısı
oldukları gözlemlenmiştir. Bilgisayar
oyunlarının yaratıcılığın gelişimini engellediği savı mevcut bulgular üzerinden
zemin bulamasa da, akademik performansı
etkilediği açıktır. Algı seviyesinin oyunlarla bağlantısı ve öğrencinin sanal dünyaya
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erişim kabiliyetinin yaratıcı düşünce oluşumuna katkısı konularında ileri araştırma
ihtiyacı belirgindir. Oyunların yüksek
hayal gücü kurgularına rağmen, oyun oynayan öğrencilerin hayal gücü düşüklüğü
vurgulanmalıdır.
Anaokulu eğitimi ve aile ilgisinin hayalgücüyle ilişkisi, çalışılmış ve ispatlanmış
bir alandır. Ancak üniversite akademik
performanslarına dair anaokulu bağlantılı çalışmalar kısıtlıdır. Bu araştırmada,
anaokulu eğitimi alan bireylerin yaratıcı
düşünü kolay geliştirmesine ilişkin yoruma
esas veri yetersiz kalmıştır. Tek belirgin
olan bulgu, öğrencinin hayal gücünün
eksikliğidir.
Öğrencinin tasarım muhakemesinin ve
görsel algı becerilerinin gelişiminde gözel-zihin işbirliğini sağlamak açısından
gerekli olan sosyo-kültürel birikim düzeyi
düşüktür. Öğrencilerin önemli bir kısmının
kültürel etkinliklere katılımı yoktur. Televizyon ve kitap alışkanlığı olan öğrenciler
haber izlememektedir. Ayrıca, akademik
performansı düşük öğrenciler; görsel
sanatlar, sanat tarihi, arkeoloji disiplin
alanlarına karşı isteksiz ve görsel ilişki
kurmada eksiktir. Tekel vd. (2016)’nin görsel sanatlara ilgi ve deneyimi olan öğrencilerin görsel algı ve ifade gelişim süreçlerinin daha olumlu olduğu ve temel tasarım
eğitimi ile görsel algının geliştirilebileceği
yönündeki tespiti incelemeye konu örnek
içinde geçerlidir. Farklı kentlere gidilmesi
ve kentlere seyahat ile kişiliğin gelişimi
ve akademik performans ilişkisi ise, tespit
edilememiştir.
Evren, temel tasarım eğitimi olmayan, aile
ve bireysel profili düşük ve çoktan seçmeli
eğitimle formatlanmış düşünce yapısına,
belirli bir üniversite başarı puanına ve
benzer formasyona sahip olan öğrencilerden oluşmaktadır. Temel tasarım eğitimi
sonundaki akademik performanslar; öğrencilerin tasarım öğretisini tam veya eksiksiz
öğrenemediğini ve görsel algının gelişimini sağlayamadığını göstermektedir.
Öğrencinin akademik başarısının belirleyicisi etmenlerden bir diğeri; ebeveynin
formasyonu ve mesleki profilidir. Anne ve
babaların meslek profilleri; genelde arti-
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zanal, tarımsal ve işgücüne bağlı faaliyet
alanlarındadır. Ağırlıklı olarak ilkokul ve
ortaokul mezunu olan annelerin çoğunluğu
evhanımı ve babaları, özel sektör çalışanı
veya serbest meslek erbabıdır. Öğrencinin
akademik başarısının Nelson (2009)’un
belirttiği babanın formasyonu ve meslek
profili ile doğrudan ilişkisi bu araştırma
için de geçerlidir. Akademik başarı gösteren öğrencilerin babası yüksek eğitim ve
meslek profili sahibidir.
Analitik ve eleştirel düşünce gelişimi, tasarım odaklı düşünce ve yaratıcı düşüncenin
oluşumundaki temel faktördür. Gelişiminde sorun yaşayan öğrenciler anketi doldururken düşünce ve muhakeme geliştirmede
zorlanacaklarını belirtmişlerdir. Öğrenciler
matematiksel veya istatistiksel hesaplara
ilgi duymadıklarını; karışık problemleri
çözerken sıkıldıklarını; sayısal bulmacaları
çözmenin hoşlarına gitmediğini; problem
çözme konusunda formüller bulamadıklarını ve konulara sistematik yaklaşamadıklarını ifade etmişlerdir. Sorulara olumsuz
cevap verenlerin çoğunluğu dersten kalmış
veya düşük not almıştır. Konulara sistematik yaklaşım yapmadığını belirten
öğrencilerin ders sonunda geçer not alması,
sistematik düşüncenin geliştiğinin tek
göstergesidir.
Öğrencilerin kimliği; eğitim ve sosyo-kültürel boyutuyla birlikte, yaratıcı düşünceyi
anlama, algılama, oluşturma ve aktarmada
etkendir. Temel tasarım eğitiminin kültürel
birikimi ve formasyonu düşük öğrencilere
verilmesinin zor olduğu değerlendirilmektedir. Söz konusu tespit, örnekleme yakın
sıralamadaki üniversiteler ile yüksek puanlı şehir planlama bölümleri için benzer bir
inceleme yapıldıktan sonra genellenebilir.
Temel tasarım derslerinde artan oranda
bilgisayar teknolojilerinin kullanımı veya
bilgisayar destekli eğitim metodolojisi
içeren melez eğitim yöntemleri uygulanmaktadır. Covid-19 Pandemisi’nin
etkisiyle, Acar (2020) ve Khogali (2020)’nin
de belirttiği üzere, önümüzdeki dönemde
uzaktan eğitim tasarım eğitiminde önemini hissettiren bir konu olacaktır. Ancak,
Sarıoğlu Erdoğdu (2016)’nun vurguladığı
gibi, Gestalt kuramının geliştirdiği ilkeler
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ve tasarım kavramları ile şekillenen bir
temel tasarım eğitimi, mimarlık, planlama ve tasarım temel alanı disiplinleri için
güncelliğini koruyacaktır.
Hangi yöntemle tasarım eğitimi verilirse
verilsin, öğrencinin kültürel birikimi ile
formasyonu, tasarım odaklı düşünce ve
yaratıcı düşüncenin oluşumunda ve akademik performansında belirleyici olacaktır.
Tasarım okullarına belirli dilimler dışında
öğrenci alınmaması ve anne baba formasyonuna göre bölümlere öğrenci kabulü birer seçenektir. Ayrıca, Tekel vd. (2016)’nin,
temel tasarım eğitiminde; öğrencide, görsel
algının geliştirilmesi, yaratıcılığın desteklenmesi için orta öğretim programlarında;
görsel sanatlar eğitimi ile birlikte temel
tasarım eğitimine de yer verilmesi önermesi, yerinde bir tespit olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu eğitim, öğrencinin
algı seviyesini yükseltecek ve matematik
geometri bilgisini güçlendirecek bir eğitim
olmalıdır.
Bugün için bölüme öğrenci seçimi aşamasında; eğitmenlerin, öğrencileri seçmeveya orta öğretimde bu yönde müfredat
geliştirilmesinde müdahale imkânı yoktur.
Öğrencinin temel tasarımı öğrenme aşamasındaki düşünce oluşumu ve görsel algı
becerisini geliştirmedeki başarısızlığının
mesleki üretimlerinin hatalı, eksik veya
yetersiz olmasına neden olacağı açıktır.
Bu nedenle, öğrencinin; öğrenme, anlama,
ilişki kurma, hayal etme ve tasar oluşturma
yetisi geliştirmesinde, kültürel birikim ve
formasyonunun etkisi eğitim metodolojisi,
program ve planının tasarımı aşamasında
dikkate alınmalıdır
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Öz
Bu makalenin amacı, gösterinin kavramsal
çerçevesini ve mimarlık alanı üzerindeki
etkisini ortaya koymaktır. Gösteri,
Debord’un onu geçtiğimiz yüzyılın
toplumunu tanımlamak için kullandığından
beri, dikkat çekici ve etkili bir kavram olma
özelliğini korumaktadır. Öyle ki, gösteri
kavramı ve gösteri toplumu kuramı felsefe,
sanat ve sosyoloji gibi alanlarla sınırlı
kalmayıp başka birçok toplumsal alanda
tartışma konusu olmaktadır. Mimarlık
alanında da sıklıkla tartışılan gösteri, gösteri
mimarlığı kavramının ortaya çıkmasına
neden olmuş; geçtiğimiz yüzyılda olduğu
gibi, bu yüzyılda da güncel mimarlık
anlayışını oluşturmuştur. Bu nedenle,
makalede, bugünün mimarlık dünyasında
gösteri ve mimarlığa olan etkileri ele
alınmıştır. Gelişmiş bilgisayar teknolojileri
ve medya sayesinde gösterinin medyatik,
hipnotik, ekstatik, dinamik, atmosferik,
fetişistik, eksantrik, fotojenik, ikonik ve
egosantrik gibi kavramlarla tanımlandığı ve
tartışıldığı anlaşılmıştır. Bu kavramlar,
gösteriye ve gösteri mimarlığına yönelik
eleştirel bir bakış açısının geliştirilmiş
olduğunu ortaya koymaktadır. Eleştiri,
gösterinin bugünün dünyasının gerçeği ve
başlıca değeri olmasını engelleyememiş olsa
da gösterişli bir biçimde tasarlanan ve
tüketilmek üzere üretildiği anlaşılan
mimarlık ürünlerine eleştirel bakabilmemizi
sağlamaktadır. Belki de bu eleştirel bakış
açışı, bugünün mimarlığının yanı sıra
bugünün toplumunu, kentini ve kültürünü de
karakterize eden gösterinin önüne
geçilmesine değilse de ehlileştirilmesine yol
açacaktır. Gösterinin ehlileştirilmesiyle
üretimi ve tüketimi arttırmak yerine bu ikisi
arasındaki ilişkileri yeniden düzenleyerek
dengede tutmak mümkün olacaktır. Böylece
toplumsal bir üretim alanı olan mimarlıkta
bireysel hırslardan ve aşırıya kaçmış tüketim
alışkanlıklarından uzaklaşılacak; gösteri(ş)
yapmak değil topluma yarar sağlamak
mimarlığın önceliği olarak görülmeye
başlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gösteri mimarlığı, gösteri
toplumu, tüketim kültürü, kitle kültürü.
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Extended Abstract
Spectacle is still a challenging concept since it is used by Debord to define and discuss the status of the society in the 20th
century. As such, the concept of spectacle is discussed in many other social disciplines as the disciplines of philosophy, art and
sociology. It is also discussed in the discipline of architecture in such a way that the concept of spectacular architecture is
developed in the last century. This paper is based on the spectacular architecture and its consequences. The aim of the paper is
to reveal the conceptual framework of spectacle and its recent effects in architecture. According to Debord, spectacle defines a
society full of spectacular objects and images. Both objects and their images are commoditized in the society of the spectacle
(See Debord, 1996). The commoditization process promotes the process of consumption. The images of the objects are even
consumed during these processes. Hence, the production of the object is mainly replaced by the production of image in today’s
society. Images are easily and rapidly produced by using computer technology. They are commonly shared, experienced and
consumed on media. So, spectacle becomes even more challenging in architecture and society.
Computer technology and media pave the way for the spectacle to enhance its effects throughout the world. Commercial is now
the essential part of this world. Almost every product is commercialized today. Architectural products are also commercialized
as any other industrial product. Media promotes these products together with their spectacular packages. Content already
becomes irrelevant due to the fact that package is now more significant. Many architectural products have spectacular
packages as well. Particularly their sophisticated facades turn them into spectacular products. They are seen as the most
valuable products in the recent architecture. However, value does not only depend on spectacle or capital in architecture; it is
also based on the social, environmental and cultural value of the architectural product.
Spectacle is the consequence of the capitalist economy policies. It now becomes more dominant in the big cities in which
capitalist and neoliberalist economy policies are adapted. Big and spectacular buildings define the unique places and
identities of these cities within the global world. Besides, spectacle turns them into touristic places. It points out to the fact that
spectacle is especially for tourists and consumers. The culture of spectacle leads all of us to become tourists in our own cities.
But cities are expected to enhance the sense of belonging. Architectural objects are also expected to be produced based on the
real needs and requirements of the city-dwellers. They should not be produced to be spectacular objects or images. And such,
this production process should not negatively affect the balance in between nature and architecture. But the big cities suffering
from the big architectural productions and their costs lose their natural habitat day by day. They become bigger and bigger in
such a way that they would recently meet other big cities and so the world would eventually turn into a giant city. Spectacle
makes the world a whole, but a fragmented whole actually. This united and fragmented world is mainly discussed via Debord’s
theory of the society of the spectacle and today’s spectacular architecture by the concepts such as mediatic, hypnotic,
fetishistic, photogenic, iconic, dynamic, atmospheric, egocentric, eccentric and ecstatic in the paper.
Spectacular architectural products today are generally experienced by the city-dwellers as if they are tourists. Spectacle leads
the relations of architecture and society to be disjunted. This disjunction is initiated within the industrial era of the 20th century
and it is enhanced within the digital era of the 21st century. It is critically discussed in the paper due to the fact that it sets
architecture apart from the social needs, values, dynamics and realities. It is emphasized that spectacle both unites and
fragmentizes today’s world. Yet, it is a fact that spectacular architecture and the society of the spectacle would be even more
effective and dominant in the future. Because today’s political, financial and sociological conditions and technological
opportunities would be more powerful in the world of the future. On the other side, not only spectacular images or image
effects but also social needs and benefits should be significant for architects, designers, politicians, businesspeople and all the
individuals in the society. We should redesign the relations in between architecture and society. We should balance the relations
in between production and consumption as well. Architecture is actually a social production beyond our desires and
consumption habits. It is about designing by thinking on encounters, spatial experiences and social relations. It is not a mere
spectacular production.
Keywords: Spectacular architecture, the society of the spectacle, the culture of consumption, mass culture.
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Gösteri Mimarlığı Üzerine Bir Eleştiri

1.

Giriş

Bu makale, gösterinin kavramsal çerçevesini ve mimarlığı bir gösteri(ş) alanına
dönüştürecek kadar bu alan üzerinde
kurduğu yönlendirici ve belirleyici etkiyi
ortaya koymayı amaçlamaktadır. Makalede gösteri kavramı ve gösteri mimarlığı
üzerine yapılmış ve literatürde öne çıkmış
olan eleştirel tartışmalar yer almaktadır.
Bunlar, gösterinin yalnızca mimarlık değil
felsefe, sanat ve sosyoloji gibi alanlarda
da tartışıldığını ortaya koymaktadır. 1967
yılında gösteri toplumu (the society of the
spectacle) kuramını ortaya atan Debord, gösteriyi toplumu tanımlamak ve toplumsal
değişimleri tartışmak üzere kavramsal bir
araç olarak kullanmıştır. Gösteri, Debord’a
göre, gösterişli nesnelerle ve imgelerle
dolu bir toplumu tanımlamaktadır. Gösteri toplumunda imgeler ve imgeledikleri
nesneler metalaşmış ve markalaşmıştır.
Metalaşma ve markalaşma süreçleri, nesnelerin tüketilme sürecini hızlandırmıştır.
Hatta nesneler yerine imgeleri tüketilmeye
başlamıştır. Böylece üretim ve tüketim
ilişkilerinde önemli bir değişim yaşanmıştır (Debord, 1996). Bugünün toplumunda
nesne üretiminin yerini imge üretimi almış;
imgelerin bilgisayar teknolojileri kullanılarak hızla ve kolaylıkla üretilmesi ve medya
aracılığıyla dolaşıma çıkarılarak daha hızlı
bir biçimde tüketilmesi, gösterinin toplum
ve mimarlık üzerinde her zamankinden
daha etkili olmasına yol açmıştır.
Bilgisayar teknolojileri ve medya, gösterinin etki alanını tüm dünyayı kapsayacak
şekilde genişletmesini sağlamıştır. Reklam
artık bu dünyanın ayrılmaz bir parçasıdır.
Her şeyin reklamı yapılmaktadır. Mimarlık ürünleri reklamı yapılan herhangi bir
endüstriyel ürün gibi pazarlanmaktadır.
Medya, bu ürünleri gösterişli ambalajları ve
içerikleri olan tüketim ürünleri olarak piyasaya tanıtmaktadır. Ancak ürünlerin içeriği
ve işlevinden çok görünüşleri; yani paketleri, ambalajları ya da dış yüzleri ön planda
yer almaktadır. Benzer bir durum, mimarlık
ürünleri için de geçerlidir. Öyle ki, gösteri
genellikle mimarlık ürünlerinin yüzeyinde
gerçekleşmektedir. Bu ürünlerin gösterişli
yüzeyleriyle hedef kitlesine ve müşterisine

artı değer kazandıracağı vaat edilir. Ancak
değerin sermaye ile ölçülmesi ve kullanıcının yerine müşterinin geçmesi, mimarlık
ürününün toplumsal ve sanatsal değerinin
göz ardı edildiğine işaret etmektedir.
Debord, gösterinin sermayenin birikimi
olduğunu belirtir (Debord, 1996). Gösteri,
kapitalizm ve neoliberalizm gibi ekonomi
politikalarıyla birlikte sermayenin biriktiği
büyük kentlerde daha da görünür hale gelmiştir. Büyük ve gösterişli yapılar, bu kentlerin küresel dünyadaki yerini ve kimliğini
belirlemektedir. Bununla birlikte gösteri,
kentleri turistik yerler haline getirmektedir.
Başka deyişle, gösteri turiste ve genel olarak tüketiciye hitap etmektedir. Kentlerde
gösteri kültürünün yaygınlaşması hepimizi birer turiste dönüştürmektedir. Oysa
kentler, içinde yaşadığımız yerler olarak,
aidiyet duygusunu güçlendirmelidir. Bunun
için, kentlerde gösterişli mimarlık nesneleri ya da imgeleri üretmek yerine toplumun
gerçek istek ve ihtiyaçlarına göre üretim
yapılması gerekir. Ayrıca bu üretimin doğanın dengesini ve işleyişini bozmaması beklenir. Bu açıdan bakıldığında, büyüklüğün
önemli bir sorun olduğu görülmektedir.
Bugün büyük ölçekli yapılarla adeta yeniden inşa edilen, doğal çevresi her geçen
gün biraz daha zarar gören ve yok edilen
kentler öyle büyümüş ve genişlemiştir ki
yakın bir gelecekte kentlerin birleşeceği ve
tüm dünyanın devasa bir kente dönüşeceği
belirtilmektedir (Dyckhoff, 2017). Dolayısıyla
gösteri, Debord’un da dediği gibi, dünyayı birleştirmekte ve bütünleştirmektedir
(Debord, 1996).
Bugünün Dünyası ve Gösteri Mimarlığı
Gösteri, mimarlık için, yeni bir kavram değildir. Bu kavram, uzun yıllardır mimarlığı
karakterize etmektedir. Debord ise gösteriyi daha çok toplumu karakterize ettiği
düşüncesiyle eleştirmiştir. Sitüasyonist
Enternasyonal hareketin öncülerinden biri
olan Debord, gösterinin modern toplumun
kurucu öğesi olduğunu belirtmiştir. Öncüsü
olduğu hareket, modern toplumun ve
modern mimarlığın akılcılık ve evrensellik
gibi söylemlerine karşılık şiirsellik ve bireysellik gibi özellikleri gündeme getirmiştir (Debord, 1996). Endüstri devrimiyle birlikSayı 34, Kasım 2021
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te ortaya çıkan yeni, ucuz ve hızlı üretim
biçimleri, mimarlığı modernize ettiği gibi,
toplumu da modernleştirmiştir. Ancak mimarlığın seri bir üretim alanına dönüşmesi,
birbirinden farklı yerleri ve kültürleri aynılaştırması ve standardize etmesi eleştirilere
zemin hazırlamıştır. Yine de modern üretimle birlikte mimarlığın yeni bir kavramsal ve biçimsel dil edindiği anlaşılmaktadır.
Cam, çelik ve beton gibi yeni malzeme ve
yapı teknolojilerinin kullanılmasıyla, plan
ve cephenin birbirinden ayrılması ve özgür
kılınmasıyla, mimarlık üretiminin herhangi
bir endüstriyel üretim gibi serileştirilmiş,
mekanize ve standardize edilmiş olmasıyla ortaya çıkan modern mimarlık dili
gerçekten de yeni bir dildir (Frampton, 1996).
Bu dilin ortaya çıkmasını ve 20. yüzyılın
dünyasına yayılarak toplumdan mimarlığa
her şeyi yeni baştan oluşturmasını sağlayan
modernizm, yalnızca yapılı çevreyi değil
bütünüyle gündelik yaşamı ve alışkanlıkları değiştirmiştir. Böylece üretim ve tüketim
biçimleri de değişim geçirmiştir.
Mimarlık alanında olduğu gibi hemen her
toplumsal alanda üretimin hız kazanmış
olması tüketimi de hızlandırmıştır. Tüketimin zamanla gerçek istek ve ihtiyaçlardan
bağımsız hale gelmesi ise üretim ve tüketim ilişkilerinin değişmesini kaçınılmaz
kılmıştır. Bu değişim, tüketimin öncelikli
bir toplumsal etkinliğe dönüşmesine ve
modern toplumları ele geçirmesine yol
açmıştır. Baudrillard bunu tüketim toplumu
olarak adlandırmıştır (Baudrillard, 2008). Toplumsal bir alan olan mimarlıkta da tüketim,
mimarlık üretiminin başlıca itici gücü
olmuştur. Hatta mimarlık ürünleri artık tüketilmek için üretiliyor gibi görünmektedir.
Adorno’nun belirttiği gibi, kültürün bile
endüstrileştiği ve herhangi bir endüstriyel
ürün gibi tüketildiği düşünülürse mimarlık
ürününün de tüketilmesi şaşırtıcı değildir
(Adorno, 2020). Urry, bu gelişmeyi kültürün
ve ticaretin iç içe geçmesi; toplumsal ve
kültürel yaşamın tüm yönlerini pazarlaştırmaya yönelik görünür bir istek olarak
değerlendirmiştir (Urry, 1999).
Tam da bu istek dolayısıyla bugünün dünyasında mimarlık, çağdaş tüketim kalıpları
içinde üretilen, toplumsal göstergeler sis-
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temi içinde dolaşıma çıkarılan ve tüketilen
bir nesne haline gelmiştir. Hatta, Yırtıcı’ya
göre, mimarlıktaki -izm’ler kalabalığı da
tüketim ilişkilerinin bir yansıması olarak
görülebilir (Yırtıcı, 2005). Son yıllarda ise
-izm’lerle tanımlanamayacak ve tartışılamayacak kadar çok çeşitli yaklaşımları bünyesinde barındıran mimarlığın her zamankinden daha gösterişli bir üretim alanına
dönüştüğü görülmektedir. Buna bağlı olarak, mimarlık toplumsal bir alan olmaktan
giderek uzaklaşmaktadır. Mimarlığın artık
onu talep etme ve satın alma gücü bulunan
çevreler için tüketim nesnesi; diğerleri içinse seyirlik nesne ürettiği anlaşılmaktadır.
Bu yüzden, mimarlıkta bir nesne krizi (the
crisis of the object) yaşanmaktadır. Hartoonian,
bu krizin başlıca nedenini mimarlığın bir
gösteri alanına dönüşmüş olması olarak
açıklamaktadır (Hartoonian, 2012).
Bir Gösteri(ş) Alanı Olarak Mimarlık
Gösteri mimarlığı, gösteri toplumunun ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Debord,
gösteri toplumunu çok daha önce ortaya
koymuş olsa da gösteri bugünün toplumunu da tanımlamaktadır (Debord, 1996). Ayrıca
Baudrillard’ın ortaya koyduğu tüketim toplumunun da bugün hala geçerli bir toplum
modeli olduğu anlaşılır (Baudrillard, 2008).
Aslında bu toplum modellerini (gösteri toplumunu ve tüketim toplumunu) birbirinden ayrı düşünmemek gerekir; çünkü gösteri tüketimi,
tüketim de gösteriyi içerir. Debord, gösteri
toplumunda nesnelerden çok imgelerin
tüketildiğini belirtir. Gösteri toplumunda
imge, imgelediği nesnenin önüne geçmiştir. Dahası, nesneden bağımsız hale gelmiştir. Debord, buna özerkleşmiş imge dünyası
demiştir. Bu dünyada gerçek nesneler sanal
imgelere dönüşmekte; imgeler, nesnelerden
daha gerçekmiş gibi görünmektedir (Debord,
1996). Bu da yeni bir gerçekliğe ve yeni bir
estetiğe, Virilio’nun deyişiyle, kayboluş
estetiğine işaret etmektedir. Virilio’ya göre,
nesnenin yerini imgesi aldığı için nesne
kaybolmuştur. Artık tek bir gerçeklik vardır; onun da gösterişli imgelerin gerçekliği
olduğu açıktır (Virilio, 1991).
Gösteriyle birlikte gelişen yeni estetik ve
gerçeklik anlayışı her ne kadar görmeyi
diğer duyulara göre üstün kılmış olsa da
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görme en soyut ve en aldanabilir duyu
olarak nitelendirilir. Bu nedenle, görmeden ziyade dokunma duyusunun gerçeklik
algısında önemli olduğu belirtilmiştir. Pallasmaa, mimarlıkta gözün öncelikli duyu
organı olmasını patolojik bir durum olarak
değerlendirmiştir. Bu durum, mimarlığı
anlık olarak oluşturulmuş görsel bir imge
repertuarı haline getirmiştir (Pallasmaa, 2016,
171-189). Bugünün bilgisayar teknolojileri
ise anlıksallığı ve rastlantısallığı desteklemektedir. Bilgisayar ekranında anlık ya
da rastlantısal olarak oluşturulan mimarlık
imgeleri yine bilgisayar teknolojileri aracılığıyla paylaşılmakta ve dolaşıma çıkarılmaktadır. Bunlar medyada çoğunlukla
anlık ya da rastlantısal olarak gördüğümüz
imgelerdir. Bu imgeler, son yıllarda mimarlığın belki de daha önce hiç olmadığı kadar
gösterişli bir üretim alanına dönüştüğünün
birer göstergesi gibidir (Resim 1-2).

Resim: 1, 2
Ulusal Kütüphane, BIG Architects, Astana,
Kazakistan, 2009 (URL-1).

Mimarlıkta artık her geçen gün çok daha
gösterişli olduğu görülen mimarlık imgeleri üretilmektedir. İmgeler, sanal mimarlık
platformlarında ve sosyal medyada sıklıkla
paylaşılmaktadır. Mimarlık imgelerinin
paylaşım ve dolaşım ağı, bu imgeleri ve
tasarımcılarını medyatik hale getirmiştir.
1987 yılında 20 yıl önce ortaya koyduğu
gösteri toplumu üzerine yeni yorumlarda
bulunan Debord da gösteri kavramından
çok medyatik kavramının kullanılmaya
başladığına değinmiştir. Gösteri artık medyatik aşırılıklardan ibarettir. Teknoloji ise
kazandığı hızla birlikte gösterinin otoritesini ve aşırı karakterini güçlendirmiştir (Debord, 1996). Böyle bir ortamda, mimarlığın

gösterinin bir parçası; hatta başlıca üretim
alanı olması kaçınılmaz gibi görünmektedir. Bu ortam, mimarlığı görsel bir alan
olmaya indirgemiştir. Halbuki mimarlık,
Pallasmaa’ya göre, aynı anda birden çok
duyuya hitap etse de daha çok dokunsal
bir alandır. Bu nedenle, Pallasmaa tenin
gözleri olduğunu savunmaktadır. Mimarlık
nesnesinin varlığı, dünyeviliği ya da gerçekliği ancak dokunarak anlaşılır. Dokunarak değil yalnızca görerek deneyimlenen
mimarlık nesnesinin gerçekliğinden şüphe
duyulmalıdır (Pallasmaa, 2011, a).
Diğer yandan, mimarlık nesnesinin bugün
daha çok imgesi üzerinden deneyimleniyor olması, mimarlık imgesini imgelediği
nesneyi temsil etmenin ötesine taşımıştır.
Böylece yeni bir gerçeklik anlayışı ortaya
çıkmıştır. Bu anlayış, imgeyi bir medya
inşası olarak değerlendiren; bununla birlikte, mimarlık imgesinin de en az mimarlık
nesnesi kadar gerçek olduğunu belirten Rattenbury’nin ifadesiyle, imgenin gerçekliğini
vurgulamaktadır (Rattenbury, 2002). Debord da
gösterinin görünür kıldığı dünyanın imgelerin ve metaların dünyası olduğunu ortaya
koymaktadır. Debord’a göre, gösteri artık
öyle bir birikim aşamasındaki sermayedir
ki imge haline gelmiştir. İmge, sermaye
sayesinde, metalaşmıştır (Debord, 1996).
Gösteri, imgenin metalaştığının göstergesidir. Metalaşma, tıpkı reklamlarda olduğu
gibi, imgelerin tüketicileri baştan çıkarmak,
etkilemek, şaşırtmak ya da en azından
onların ilgisini çekmek üzere oluşturulduğu
anlamına gelir (Saunders, 2005, vii-viii). Mimarlık imgelerinin de metalaştığı görülmekte-
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dir. Öyle ki, metalaşma süreci mimarlığı bir
gösteri ve eğlence sektörüne (architecture +
entertainment = architainment) dönüştürmektedir
(Galiano, 2005, 1-7). Mimarlıkta metalaşma ve
markalaşma süreçleri birbirini izlemektedir
(Resim 3). Bu süreçler, mimarlığın bir sektör
olmanın ötesinde bir pazar olduğuna işaret
etmektedir (Sorkin, 2005, 22-33).
Dolayısıyla mimarlık ürünü bir pazarlama
ürünü haline gelmiştir. Artun’a göre, bu durum 1980li yılların “anything goes” olarak
özetlenen mimarlık anlayışıyla birlikte kendisini göstermiştir (URL-3). Mimarlıkta her
şeyin gerçekleştirilebilir ve kabul edilebilir
olduğunu ifade eden bu anlayışın 1990lı ve
2000li yıllarda da geçerliliğini koruduğu
görülmektedir (Dyckhoff, 2017). Bunu dünyaca
ünlü mimarların Dubai’de ve Pekin’de
ortaya koydukları mimarlık ürünleri açıkça
örneklemektedir. Buchanan, bu ürünleri star
mimarların (star architects) ve star mimarlıkların (star architectures ya da starchitectures) içi
boş gösterileri olarak değerlendirmektedir.
Özellikle son yıllarda dinamik biçimlerin
yarattığı anlık etki ve heyecana dayalı bir
mimarlığın ortaya çıktığından söz etmektedir. Buchanan, bu dinamik mimari biçimlerin yeriyle ve dışarının içeriyle hiçbir
ilişkisinin olmadığını belirtir (Resim 4, 5). Bu
nedenle, mekânlar gelişigüzel ve rastlantısal olarak ortaya çıkmaktadır. Mimarların
artık böyle anlık heyecanlar yaratmak üzere
benimsedikleri egosantrik tasarım anlayışını bir yana bırakması gerekir. Yine de bunlar, Buchanan’a göre, egosantrik oldukları
kadar eksantrik de olan tasarımlardır; ancak
yeri ya da işlevi değil mimarlarının bireysel
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beğenilerini ve beklentilerini yansıtmaktadır (URL-4).
Bu anlayış, Debord tarafından, fetişizimle
ilişkilendirilerek tartışılmıştır. Gösteri artık
her yerdedir ve fetişizme hizmet etmektedir.
Burada eleştirel bir bakış açısıyla tartışılan
imge ve meta fetişizmidir. Metalaşan imgeler (buna mimarlık imgeleri de dahildir) yalnızca
pazarlanmakla ya da alınıp satılmakla
kalmaz aynı zamanda fetişistik öğeler haline
getirilir (Debord, 1996). Bugün içinde bulunduğumuz dijital çağda her türlü ürünün,
imgenin ve deneyimin görselleştirildiğini ve
reklamlar, sosyal medya ya da internet ağı
aracılığıyla birer meta haline getirildiğini
düşünürsek gösterinin bu çağı istila etmiş
olduğunu anlamak çok da zor değildir.
Bilgi ve iletişim ağı, bugünün dünyasını
küresel bir üretim ve tüketim ortamı haline
getirmiştir. Bu ortam içerisinde yerden
ya da kültürden bağımsız olarak hemen

Resim: 3
Guggenheim Müzesi, Frank Gehry, Bilbao,
İspanya, 1997 (URL-2). Mimarlık literatüründe
bu müze yarattığı Bilbao Etkisi (Bilbao
Effect) ile tartışılır. Guggenheim Müzesi,
Bilbao’yu dünyaca ünlü bir kent haline
getirmiştir. Gehry’nin ise mimarlık stilinin en
ünlü imgelerinden biridir.

Resim: 4, 5
Opus, Zaha Hadid Architects, Dubai, 2019
(URL-5).
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Resim: 6
Pekin 2050, MAD Architects, Çin, 2018
(URL-6).
Resim: 7
Maden Müzesi, Peter Zumthor,
Allmannajuvet, Norveç, 2016 (URL-7).
Zumthor’un mimarlığı, Pallasmaa’nın
makalelerinin de etkisiyle, literatürde
genellikle kırılgan ya da dokunsal mimarlık
olarak adlandırılır.

hemen her yerde aynı nesneler ve imgeler
üretilmektedir. Mimarlık da bu kitlesel ve
küresel üretim ortamının bir parçası gibi
görünmektedir. Mimarlık nesneleri ve
imgeleri daha çok anlık etki yaratmak üzere
üretilmektedir (Resim 6). Bu nedenle, hızla ve
kitlesel iletişim ağı aracılığıyla tüketilmektedir. Tüketim öyle bir boyuta gelmiştir ki
yalnızca mimarlığın değil kentin de yeniden
kavramsallaştırmasını gerektirmiştir.
Öyle ki, cityscape ya da landscape gibi kavramlar yerine artık brandscape kavramından
söz edilmektedir. Bu kavramsal değişimin
arkasında ekonomi politikalarında yaşanan
değişim bulunmaktadır. Küresel ekonomiyi
bugün kapitalizmden çok neoliberalizm
olarak adlandırılan ekonomi politikaları
belirlemektedir. Neoliberalizm, kapitalizmin kent ve mimarlık üzerindeki etkisinin
artmasına yol açmıştır. Neoliberal ekonomi
politikalarıyla kentler gösterişli mimarlık
ürünleriyle donatılmakta ve soylulaştırılmakta; kentlerin peyzajı ve silueti gibi kimliği ve karakteri de değişime uğramaktadır
(Güleç, 2019). Gösterişli kentte ya da gösteri
kentinde her şey ikonik bir biçimde ve
bizi etkilemek üzere tasarlanmaktadır. Bu
nedenle, Dyckhoff mimarlıkta biçimin artık
işlevi izlemediğini; biçimin işlevin kendisi
olduğunu savunmaktadır (Dyckhoff, 2017).
2008 yılında dünyada yaşanan ekonomik
krizden sonra ikonik mimarlığın bittiği
düşünülse de gerçekte gösteri mimarlığı
olarak bugün de varlığını sürdürmektedir.
Son dönemde ise gösteri mimarlığı yoğun
bir biçimde eleştirilmektedir. Bu eleştirilerle birlikte anti-ikonik mimarlık (anti-iconic

architecture), yavaş mimarlık (slow architecture),

zayıf mimarlık (weak architecture), kırılgan
mimarlık (fragile architecture) ve dokunsal
mimarlık (tactile architecture) gibi alternatif
mimarlık anlayışları geliştirilmiştir (Resim
7). Anti-ikonik mimarlık, ikonik olmayan;
yavaş mimarlık, hızla tüketilmek üzere
üretilmeyen; zayıf mimarlık, ikonik ya da
gösterişli olmak yerine sakin, süssüz ve
gösterişsiz bir tavır sergileyen; kırılgan
mimarlık, büyük ve görkemli görünmeyen;
dokunsal mimarlık ise görme duyusundan
çok dokunma duyusuyla deneyimlenen bir
mimarlığa işaret etmektedir. Ancak, Dyckhoff’a göre, gösteri karşıtı bu mimarlıklar
bile zaman içerisinde başka tür bir gösteri
tanımlar hale gelmiştir (Dyckhoff, 2017).
Hartoonian, bugünün gösteri mimarlığını
tanımlarken gösterişli ve teatral kavramlarını birbirinden ayırmaktadır. Bugünün
mimarlığının teatral olmanın ötesine geçtiğini ve gösteri mimarlığı haline geldiğini
vurgulamaktadır. Şöyle ki, bir mimarlık
nesnesinin teatral olarak nitelendirilebilmesi için yüzeyinin zanaat değeri taşıyacak şekilde işlenmesi; bu nesnenin yüzeyiyle bir
performans ya da bir tür gösteri sergilemesi
gerekir. Bugün ise gösteri yine özellikle mimarlık nesnesinin yüzeyinde gerçekleşmekle birlikte dijital zanaatın gelişmiş olması
gösterinin niteliğini değiştirmiştir. Gelişmiş
dijital teknolojiler sayesinde mimarlık
nesnesi artık gösterişli bir nesne olarak
tasarlanmamakta, adeta hesaplanmaktadır.
Hesaplama sürecinde ise genellikle yerle
ya da kültürle ilişki kurulmamaktadır. Oysa
teatrallik, kültürle yakından ilişkilidir; çoğu
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zaman teatral mimarlık nesnesinin kültürü
temsil ettiği görülmektedir. Dolayısıyla
bugünün mimarlığının teatral olmaktan çok
gösteri mimarlığı olduğu belirtilmektedir.
Mimarlık nesnesi artık kültürü değil kendisini temsil etmektedir. Gösterinin; başka
deyişle, kendisini göstermenin peşindedir
(Hartoonian, 2012).
Son yıllarda gösteri çoğunlukla mimarlık
nesnesinin yüzeyinde; yüzeyin dijital teknolojiler ve medya teknolojileriyle bir gösteri
ekranı haline getirilmesiyle ortaya çıkar. Bu
teknolojiler, yüzeyde hipnotik bir etki yaratacak biçimde kullanılır (Resim 8). Dahası,
yüzey zaman zaman optik bir yanılsamaya
neden olmaktadır (Leatherbarrow, Mostafavi,
2002). Ancak mimarlığın hipnotize edici
bir yüzey tasarımına indirgenmesi çeşitli
sorunlara yol açmıştır. Bunların başında,
mimarlığın iki boyutlu bir imge tasarımı
gibi algılanması gelir. Bu algılama biçimi,
mekânın ve mekânsal deneyimin arka plana
itilmesiyle birlikte gelişmiştir (Pallasmaa,
2011, b). Oysa mimarlık, her şeyden önce,
bir mekân tasarımıdır. Hem diğer sanatlarla
ilişki kurarak hem de onlardan farklı olarak
insanlara mekânsal bir kullanım ve deneyim
alanı sunmaktadır. Diğer yandan, gösteri
mimarlığı, mimarlığın önceliklerini değiştirmiştir. İnsanlara yeni bir mekânsal deneyim
yaşatmayı değil yeni bir biçimsel, yüzeysel
ya da imgesel etki yaratmayı daha önemli
hale getirmiştir. Bu, yalnızca toplumun ve
mimarlığın değil aynı zamanda bütünüyle
kültürel yapının değişmiş olduğuna işaret
etmektedir. Gösteri kültürü artık kitle
kültürü ve tüketim kültürü gibi diğer kültür
tanımlamalarını da içine alacak ve bugünün
dünyasına hâkim olacak kadar genişlemiştir.
Debord, bunu kültürün yok oluşu olarak
değerlendirmiştir; çünkü kültür, gösteri
toplumunun en önemli metası haline gelmiştir (Debord, 1996). Endüstriyel devrimle
birlikte ortaya çıkan gösteri kültürü, dijital
devrimin yaşandığı bugünlerde belki de
Debord’un bile hayal edemediği bir düzeye
erişmiştir. Bilgisayar teknolojileriyle
oluşturulan ve medya sayesinde dolaşıma
çıkarılarak erişime ve paylaşıma açılan
imgeler artık çok daha hızlı bir biçimde
metalaşmakta ve markalaşmaktadır. Bu
imgelerin, Deleuze’ün de belirttiği gibi,
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ekstatik bir etkisi bulunmaktadır (Deleuze,
1997). Mimarlık imgelerinin gerçekten de
içinde bulunduğumuz bu son dönemde
uyuşturucu, çeldirici ve hipnotize edici
etkisine kapılmamak mümkün değildir.
Bu, aynı zamanda, atmosferik bir etkidir.
Mimarlık imgesi, imgelediği nesneden
bağımsız olduğu görülen bir atmosfer; yani,
bir ortam yaratır ve izleyiciyi bu ortama
dahil ederek kendisini onun bir parçasıymış gibi algılamasına olanak tanır (Wigley,
1998, 18-27). Ancak bu, bilgisayar destekli
sanal bir ortamdır. Bu nedenle, sanal bir
gerçeklik algısı oluşturmaktadır. Gösteri, bu
yeni gerçeklik içerisinde, teknolojik olduğu
kadar fotojenik de olan bir imge dünyasının
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu dünyanın
bir parçası olan fotojenik mimarlık imgeleri,
medya sayesinde, neredeyse üretilmeden
önce tüketilmektedir (Colomina, 1988, 6-23).
Gösteri ise medyatik tüketim sürecinin başlıca hammaddesi olmaya devam etmektedir.
Sonuç
Bu makalede yer alan, mimarlık, felsefe,
sanat ve sosyoloji gibi alanlarda yapılmış ve
literatürde öne çıkmış olan tartışmalardan
gösterinin geçtiğimiz yüzyıldan bugüne
medyatik, hipnotik, ekstatik, dinamik,
atmosferik, fetişistik, eksantrik, fotojenik,
ikonik ve egosantrik gibi kavramlarla
tanımlandığı ve tartışıldığı anlaşılmaktadır.
Debord’un gösteri kavramını tartışırken bu
kavramı toplumu tanımlamak üzere kullanmış ve başka birçok toplumsal alan gibi

Resim: 8
Uluslararası Kültür ve Sanat Merkezi,
Zaha Hadid Architects, Çangşa, Çin, 2019
(URL-8).

Gösteri Mimarlığı Üzerine Bir Eleştiri

mimarlık alanını da yakından ilgilendiren,
etkileyen ve dahası ifade eden bir kuram
ortaya koymuş olması, gösteri toplumu
kuramının bu tartışmanın odağında yer
almasını sağlamıştır. Dolayısıyla toplumu
tanımlamak için kullanılan gösteri kavramının aynı zamanda mimarlığı da tanımladığı
ortaya çıkmıştır. Bu kavram üzerinden ifade
edildiği gibi toplumsal değerlerin, gerçeklerin ve dinamiklerin değişmesi, mimarlığı da
değişime zorlamıştır. Kültür ise her ne kadar
yerleşik kalıplara, geleneklere ve alışkanlıklara göre oluştuğu için değişmesi belki
de en zor olan alan olsa bile toplumla ve
mimarlıkla birlikte bu değişime ayak uydurmaktadır. Bu nedenle kitle kültürü (Adorno,
2020), tüketim kültürü (Baudrillard, 2008) ve
gösteri kültürü (Debord, 1996) gibi farklı kültür tanımları ortaya çıkmıştır. 20. yüzyılın
değişmekte olan kültürel ve toplumsal yapısını tanımlayan bu kavramlar, 21. yüzyılda
da hala geçerliliğini korumaktadır. Ancak,
bu makalede, gösteri kavramının diğer kavramları da içine alacak şekilde genişlediği
ve bu yüzyılın dünyasını istila ettiği vurgulanmaktadır. Özellikle büyük kentlerde
sayıları her geçen gün artmakta olan büyük
ve gösterişli yapılar, mimarlık ortamının
yanı sıra toplumun da gösteriyi benimsediğini ya da en azından kabullendiğini ortaya
koymaktadır. Bugünün dünyasında gösteri,
bilgisayar teknolojileri ve medyanın da
desteğiyle, küresel ve güncel bir toplum ve
mimarlık modeli tanımlamaktadır.
Daha önce de belirtildiği gibi, gösteri dünyayı birleştirmiş ve bütünleştirmiştir. Bir
dizi medyatik nesneler ve imgeler bütününe indirgemiştir. Ancak mimarlık, nesne ya
da imge üreten bir alan olmanın ötesindedir. Ayrıca mimarlık ürünleri yalnızca tüketilmek üzere üretilmemektedir. Mimarlığın
en temel üretimi olan mekân, bir tüketim
nesnesi ya da gösterişli bir mimarlık imgesi değil kullanımın, karşılaşmaların ve
deneyimin esas olduğu bir ortamdır.
Yine de bugünün gösteri mimarlığı,
imgenin her zamankinden daha önemli ve
etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun
başlıca nedenlerinden biri, neoliberal
ekonomidir. Neoliberal ekonomi, kentleri
mimarlığın gösteri alanı haline getirmiştir.
Büyük ve gösterişli yapılarla donatılan

büyük kentler, sosyal medyada paylaşılan
görüntülerle artık daha medyatik ve turistik
yerlerdir. Bu kentlerde yaşayan insanlar
bile birer turist gibidir. Mimarlığın toplumsal bir üretim alanı olmaktan uzaklaşıp
bireysel bir üretim alanına dönüşmesiyle
ve son dönemde özellikle lüks, devasa,
gösterişli ve ulaşılmaz gibi görünen yapılar
üretmesiyle birlikte insanlar bu yapıları
deneyimlemekten çok seyretmekte ve
fotoğraf makineleri ya da kameralarıyla görüntülemektedir. Oysa mimarlık,
seyredilmek ya da görüntülemek için değil
deneyimlemek için üretilmelidir. Mimarlık ürünlerinin toplum için; yani, toplum
yararına ve toplumun katılımıyla üretilmesi
gerekir. Ancak gösteri, üretim ve tüketim
ilişkileri gibi mimarlık ve toplum arasındaki ilişkileri de birbirinden koparmıştır. 20.
yüzyılda endüstri devrimiyle başlamış, 21.
yüzyılda ise dijital devrimle birlikte göz
ardı edilemeyecek bir noktaya ulaşmış olan
bu kopma, makale kapsamında, mimarlığı
toplumdan; yani, toplumsal değerler, dinamikler, gerçekler ve önceliklerden gittikçe
uzaklaştırmış olduğu için eleştirilmiştir.
Diğer yandan, tüm bu eleştiriler, gösteri mimarlığının ve gösteri toplumunun
bugün olduğu gibi gelecekte de varlığını
güçlendirerek sürdüreceği gerçeğini değiştirmeyecektir. Çünkü bunları var eden
politik, ekonomik ve sosyolojik koşullar ile
teknolojik olanaklar her geçen gün daha da
güçlenmektedir. Bununla birlikte, mimarlar, tasarımcılar, politik ve ekonomik gücü
elinde bulunduranlar ve toplumu oluşturan
bireyler olarak bizim için imgesel etki ya
da gösteri değil toplumsal yarar öncelikli
olmalıdır. Yine de, içinde bulunduğumuz
bu dönemde gösteriden kaçamadığımıza
göre, mimarlık ve toplum ile üretim ve tüketim arasındaki ilişkileri yeniden düzenlememiz gerekmektedir. Bunun için, üretimi
ve tüketimi arttırmak yerine her ikisini de
dengede tutmak önemlidir. Mimarlığı ise
bireysel hırslardan, kazançtan ve gösteri
aracı olmaktan uzaklaştırıp yeniden topluma yarar sağlamayı önceleyen bir üretim
alanı haline getirmek gerekir. Belki de böylece bugünün mimarlığında ve toplumunda
abartılmış ve aşırılaştırılmış olan gösteri
ehlileştirilebilir

•
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Öz
1917 Ekim Devrimi’nin gerçekleşmesinin
ardından Vladimir Tatlin’in sanatı üretimin
bir parçası haline getirme düşüncesi ve
gerçek malzemeler gerçek mekânda vurgusu
ile ürettiği çalışmaları ve 1920 yılında III.
Enternasyonal Anıtı’nın Moskova’da
sergilenmesinin sonucunda büyük bir kırılma
yaratmış, konstrüktivizm aşamalı olarak S.
S. C. B’nin ana akım sanatına ve
mimarlığına dönüşmüştür. III. Enternasyonal
Anıtı’nı referans olarak kabul eden mimarlar
ve sanatçılar tiyatro sahneleri, dekorlar,
afişler, çizimler olmak üzere konstrüktivist
mimarlığın ütopya kapsamında
değerlendirilen örneklerini tasarlamışlar
fakat devrim mimarlığı, konstrüktivistlerin
teorilerini yeniden yorumlayan mimarlar
tarafından inşa edilmiştir. Çalışmanın amacı;
1922 – 1932 yılları arasında konstrüktivist
mimarlığın mimarlık tarihindeki yerini,
ütopya mimarlığı ile uygulanan tasarımlar
arasındaki açı farkını, benzerlikleri ve
konstrüktivist mimarlığın S. S. C. B’nin
toplumsal yaşamındaki karşılığını siyaset ve
sanat arasındaki ilişkiyi esas alarak ortaya
koymaktır. Bu amaç doğrultusunda; tektonik,
faktura, konstrüksiyon disiplinlerinin sanat –
siyaset – mekân arasında kurduğu ilişki reel
ve ütopya düzleminde yapılan tasarımlar
üzerinden incelenmekte, ütopya
mimarlığının devrim mimarlığının
oluşmasındaki belirleyici rolü üzerinde
durulmaktadır. Sosyal yoğunlaştırıcı
kavramının mimarlık pratiğindeki
yansımaları olan işçi kulüpleri, komün evi,
kültür sarayları, gazete binaları, konut
yapıları olmak üzere mekân organizasyonu
açısından sosyalist düzenin belirleyici etkisi
vurgulanmakta, reel ve ütopya düzleminde
olmak üzere tasarımların S. S. C. B’nin
ihtiyaçlarına cevap verip vermediği sorusu
neden – sonuç ilişkisine bağlı olarak
tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sovyet modernizmi,
Ütopya mimarlığı, devrim mimarlığı,
konstrüktivizm, makine sanatı.
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Extended Abstract
After the 1917 October Revolution, Vladimir Tatlin developed the novel idea of integrating artistic creation into the bigger
scope of production. This theory was expressed with emphasize on real materials in real space. The display of the Monument
to the Third International in 1920 marked a turning point and constructivism became the USSR’s main stream artistic and
architecture style. Taking the Monument to the Third International as a reference, architects and artists designed what have
been deemed as utopian examples of constructivist architecture using theater stages, decorations, posters, and drawings.
However, revolutionary architecture was built on the efforts of the architects who reformulated constructivist approach.
Anatoli Lunacharsky who was appointed as the head of Narkompros, assigned avant-garde artists to institutions affiliated to
Narkompros due to their support for the revolution. Tatlin, who was appointed as the head of the Moscow Fine Arts Department
in 1919, emphasized that the distinction between plastic arts should disappear and the artist should have an engineer formation
in his writings. The fact that Vkhutemas’s education program is immanent to Tatlin’s ideas, and his assignment to design
Monument to the Third International within the scope of Lenin’s Monumental Program gave Tatlin a chance to apply his ideas in
practice and provide a basis for the constructivism movement to rise. Design of Monument to the Third International led to the
adoption of Tatlin’s ideas by different artists and architects, afterwards First Working Group of Constructivists was formed in
1921. Constructivists had declared the tectonic style, factura and construction disciplines in which the theory of constructivist
architecture is shaped in their programs, in which they refer to historical materialism and scientific socialism.
Monument to the Third International, the first monument of machine art, is a living organism where socialist propaganda is
carried out, which overcomes the barrier of time and space due to its technological equipment, and contains spaces where
socialist culture can be experienced. The monument, where tectonic style, factura and construction disciplines correspond,
influenced names such as Alexander Rodchenko, Lyobov Popova, Alexander Vesnin, as well as Gustav Klutsis who completed
his education in Vkhutemas, Naum Gabo who criticized the constructivist theories, El Lissitzky whose work was heavily
influenced by Suprematism and Yakov Chernikhov, who designed technically advanced examples of constructivist architecture
on the utopia plane. Nevertheless, designs that are impossible to implement created by the constructivists without considering
the objective conditions of the USSR, the technological possibilities of the period and the needs of the society show that the
contradiction of constructivists’ discourses and architectural practices.
In the period between 1922 and 1925, the practice of constructivists was proven to be applicable and the constructivist theory
was reconsidered with a realistic approach. The Vesnin Brothers’ Palace of Labour design, which is essential for the
development of constructivist architecture, is a design where tectonic, factura and construction disciplines correspond, the use
of industrial materials is emphasized, reflects the socialist culture with analogy, and most importantly, it can be applied with
the technological possibilities of its age. Just as Monument to the Third International is the cornerstone of the development of
constructivist architecture on the utopia level, the design of the Palace of Labour, is also a touchstone in the real plane.
Another essential development was Ginzburg’s work Style and Epoch that reconsiders the theory of constructivist architecture
and puts it on a real plane. Constructivist architecture was introduced to the USSR with the establishment of OSA in 1925
under the leadership of Vesnin and Ginzburg. Between 1925 and 1932/1934, the constructivists, who aimed to organize the
collective life in a world where there was no hierarchy, and to convey the achievements of the proletarian culture and socialist
order to the society through architecture, were based on the concept of social condensor. They have succeeded in building
workers’ clubs, palaces of culture, commune houses and residential buildings in different regions of the USSR.
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The aim of this paper is to shed light on the role of constructivist architecture within the greater context of architectural
history, the difference and similarities between Utopian architecture and applied designs, and the application of constructivist
architecture in communal living practices of the USSR. Analyzing the relationship between arts and politics is critical to this
discussion. With this aim, the relation of arts-politics-space, created by the disciplines of tectonic unites, faktura, and
construction, is evaluated through real and utopian designs. The decisive role that the utopian architecture played in the
formation of a revolutionary architecture style is elaborated on. Therefore, the question is posed as to whether the real and
utopian designs met the needs of the USSR through the cause and effect relation.
Keywords: Soviet modernism, Utopian architecture, revolutionary architecture, constructivism, machine art.
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1.

Giriş

1917 Ekim Devrimi gerçekleşmeden önce
farklı avangard sanat toplulukları içinde
yer alan Vladimir Tatlin, sanatın belirli
bir zaman ve mekân içine sıkıştırılması
düşüncesine karşı çıkmış, 1913 yılında
endüstriyel malzemeler kullanarak ilk
konstrüktivist üretimler olarak nitelenen
rölyef çalışmalarını tamamlamıştır. Ekim
Devrimi’nin gerçekleşmesinin ardından
Rusya coğrafyasında sosyalist düzenin
inşa sürecinin başlaması ile diğer avangard
sanatçılar gibi Tatlin de devlet kurumlarında görevlendirilmiş, bu dönemde sanatına
sosyalist bir kimlik kazandırmış, plastik
sanatlar arasındaki ayrımın ortadan kaldırılması gerektiğini savunmuş ve mimarlık
üzerine yazılar kaleme almıştır. 1920 yılında Lenin’in Anıtsal Programı kapsamında
Anatoli Lunaçarski tarafından görevlendirilmesinin ardından Tatlin Kulesi olarak da
bilinen III. Enternasyonal Anıtını tasarlamış ve fikirlerini pratikte uygulama şansı
bulmuştur.
Aynı yıl III. Enternasyonal Anıtı Rusya
Komünist Partisi kadroları tarafından
ağır bir biçimde eleştirilmesine karşın
sanatçıları ve mimarları etkilemiş, Tatlin’in fikirlerini benimseyen mimarlar ve
sanatçılar kendilerini konstrüktivist olarak
tanımlamaya başlamış ve 1922 yılında
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin
kuruluşuna uzanan süreçte konstrüktivizmin teorik alt yapısı oluşmaya başlamıştır.
1922–1932/1934 yılları arasında konstrüktivizm, devrimin sanatını ve mimari
yaklaşımını şekillendirmiş ancak mimarlık
hususunda bu gelişimin hayata geçmesi ve
uygulanması, konstrüktivistlerin teorilerinin gerçekçi bir perspektifle yeniden ele
alınmasıyla mümkün olmuştur. Bu bağlamda önce konstrüktivist sanatçılar dönemin
konjonktüründen, S.S.C.B’nin ekonomik
imkânları ve nesnel koşullardan bağımsız,
uygulanması imkânsız tasarımlar yapmışlar ve ideal olanı aramışlardır. Konstrüktivist mimarlığın teorik zemini dolayısıyla
tektonik, faktura ve konstrüksiyon disiplinlerinin oluşturduğu üçgen içinde şekillenen
ütopya mimarlığı kapsamında nitelendirilen tasarımlar, uygulanmamalarına karşın
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devrim mimarlığını inşa etmekle görevlendirilen mimarların gerçekleştirdikleri
reel düzlemde inşa edilen mimari yapıların
tasarımlarının karakterini oluşturmuştur.
Tektonik, faktura ve konstrüksiyon disiplinlerinin hem ütopya düzleminde hem de
reel düzlemde nitelendirilen tasarımlarda karşılık bulmasının yanı sıra devrim
mimarlığını ve konstrüktivist mimarlığı
tanımlanabilir yapan en önemli unsur sosyalist düzen veya sosyalist düzeni yansıtan
ilk yapılar olmasıdır. Sovyet modernizmi
kapsamında değerlendirilen konstrüktivist
yapılar aracılığıyla kolektif yaşam, devlet
ile işçi sınıfı arasındaki şeffaflık, sınıf
farkının olmadığı bir toplum için hayat
kurgulanırken kolektifi oluşturan bireylerin
ihtiyaçları da gözetilmiştir. Devrim mimarlığının inşasında görev alan konstrüktivistler, sosyal yoğunlaştırıcı kavramından yola
çıkarak işçi kulübü, kültür sarayı, emek
sarayı, komün evi gibi konseptler üreterek
işçi sınıfının sadece hayatta kalmasını
sağlayan değil çalışma hayatında ve sosyal
yaşamında kendini geliştirebileceği, kolektif yaşamın bir parçası olabileceği mekânlar yaratmışlardır.
Ütopya düzleminde ve reel düzlemde
değerlendirilebilecek tasarımlar arasında
hiç kuşkusuz bir açı farkı bulunmaktadır.
Bu açı farkı değerlendirilirken S.S.C.B’nin
nesnel koşulları, imkânları, dönemin konjonktürü ve işçi sınıfının hayati ihtiyaçları
ile birlikte 1917 Ekim Devrimi öncesinden
sonrasına Tatlin’in fikirlerinde yaşanan
dönüşüm, Rusya Komünist Partisi’nin
programı, RKP’nin konstrütkvistler
dahil olmak üzere avangard sanatçılara
bakış açısı ve politikaları da konstrüktivist mimarlığın gelişimi hususunda göz
önünde bulundurulmalıdır. Diğer yandan
konstrüktivist mimarlığın altında ütopya
düzleminde ve reel düzlemde değerlendirilen üretimler birbirinden bağımsız ve
kopuk değil organik bir ilişki içerisindedir.
Sanılanın aksine reel düzlemde inşa edilen
konstrüktivist yapıların ütopya mimarlığı ile ilişkisi modern mimarlıkla olan
ilişkisinden daha kuvvetlidir. Her ne kadar
iki düzlemde tasarlanan yapılar arasında
açı farkı bulunsa da söz konusu tasarımları

1

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün
düzenlediği Mekânsal Çalışmalar
Sempozyumu kapsamında aynı çalışmaya
ait bildiri yayınlanmıştır. Makale “Tarihsel
Süreç İçinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliği’nde Konstrüktivist Mimarlık” isimli
tez çalışmasından türetilmiştir.
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ortaya koyan sanatçılar ve mimarlar aynı
teorik zeminden beslenmiş, aynı kaygıları
paylaşmış, üretimlerini sosyalist düzende
yaşayan insanlar için yapmışlardır.
Bu çalışmanın amacı; III. Enternasyonal
Anıtı, Tatlin’in ve Konstrüktivistlerin
Birinci Çalışma Grubu’nun fikirleri ile
birlikte ütopya mimarlığında karşılık bulan
tektonik, faktura ve konstrüksiyon disiplinlerini referans alarak ütopya mimarlığının
gelişimini, mekân kurgusunu inceleyerek
konstrüktivist mimarlığın reel düzlemde
nasıl bir seçeneğe dönüştüğünü irdelemek;
devrim mimarlığının inşasında görev alan
konstrüktivistlerin sosyalist düzene içkin
ürettikleri yeni konseptler ve yarattıkları
mekânlar ile ütopya mimarlığı arasındaki
ilişkiyi ele almak ve konstrüktivist mimarlığın mimarlık tarihindeki yerini belirleyen
unsurları ortaya koymaktır.
Sosyal Realizm ile Rus Avangardının
İdeolojik Çatışması ve Tatlin’in Sanatı
S.S.C.B’de konstrüktivist mimarlığın reel
ve ütopya düzlemindeki evrimini, devrim
mimarlığının nasıl şekillendiğini incelemeden önce konstrüktivizm akımının yükselişini, Rusya Komünist Partisi ile avangard
sanatçılar arasındaki teorik ve ideolojik
çatışmanın ortaya koyduğu sorunsalın özünü ele almak için devrim öncesinde Rus
Sanatı’nda yaşanan değişimden bahsetmek
gerekmektedir.
19. yüzyılın ikinci yarısında feodal düzenin
hâkim olduğu Rus İmparatorluğu’nda, Avrupa halklarının 1789 Fransız Devrimi ve
Endüstri Devrimi ile elde ettiği kazanımlarından söz edebilmek mümkün değildir.
Rus İmparatorluğu’nda serflik oldukça geç
bir tarihte, 1861 yılında kaldırılmış ve kapitalist üretim ilişkilerinin nüveleri ortaya
çıkmıştır (Carr, 2011). Bu dönemde serfliğin
kaldırılmasının sonucunda mülkiyetin
toprak sahiplerinin elinden alınıp köylülere
verilmesi gerektiğini savunan, köylü sınıfını Rus İmparatorluğu’nu devirmek için
itici bir güç olarak gören Narodnik Hareket
ülkede etkisini hissettirmeye başlamıştır.
Bu hareketin en önemli kalemşörlerinden
biri olan Nikolay Çernişevski’nin 1855
yılında kaleme aldığı Estetik İlişkileri

çalışması ise yaşanan siyasi gelişmelerin
ardından 1863 yılında St. Petersburg’daki
sanat akademisinde eğitim alan 14 öğrencide karşılık bulmuştur (Bowlt, 2017).
Akademinin dayattığı sanat anlayışını
reddeden öğrenciler akademiyi terk etmiş,
Rus köylüsünün sorunlarını ve gündelik
yaşamlarını konu alan resimler yapmaya
başlamışlardır. 1871 yılında farklı sanatçıların katılımıyla Gezginler adını alan
grup Rusya’nın farklı bölgelerinde sergiler
düzenlemiş, Rus toplumuna ve köylülere
çalışmalarıyla ayna tutarak bilinç taşımayı
hedeflemişlerdir. Gezginlerin sosyal realizmi veya Rus sosyal realizmi 1890’lı yıllara
kadar Rus Sanatını domine etmiştir.
Bu noktada 1917 Ekim Devrimi’nin
ardından neden RKP kadrolarının büyük
çoğunluğu tarafından sosyal realizmin
benimsendiğinin anlaşılması için Sanatın
Gerçeklikle Estetik İlişkileri Çalışması’nın
özünde anlatılanı vurgulamak gerekmektedir. Çernişevski çalışmasında dönemin
sanatına hakim olan Hegel’in ideal güzellik
anlayışı reddetmekte aristokrasinin hegemonyasında üretilen sanatın Rus köylüsünün yaşamında karşılığı olmadığı gibi Rus
halkının ağır yaşam ve çalışma koşullarından kaçabileceği bir yanılsama sunmasına
bağlı olarak sanatçının görevinin halka empoze edilen yanılsamayı ortadan kaldırarak
gerçekliği var olduğu haliyle aktarmak
olduğunu ifade etmektedir (Çernişevski, 2012).
Buna koşut olarak sosyal realizmi benimseyen sanatçılar için sanatın, siyasetin
bir aracı olduğu, sanatın siyasi düzenden
bağımsız düşünülemeyeceği açıktır.
Diğer yandan 1890’lı yıllarda St. Petersburg Sanat Akademisi’nde eğitim alan
Alexander Benois öncülüğündeki sanatçı
topluluğu sosyal realizmin Rus sanatını
domine etmesine karşı çıkarak ütopyacı
sosyalist Saint Simon’un avangard söylemiyle benzer bir biçimde sanatçıyı toplumu
oluşturan sınıflarla ilişkisinden bağımsız
olarak konumlandırmış ve sanatın bulunduğuna inandıkları özerk alan üzerinden
sanatçının dönüştürme gücünü tanımlamışlardır. Batı sanatını, modern kültürü Rusya
coğrafyasına tanıtma görevini üstlenen
ekip; 1898 yılında Sanat Dünyası DergiSayı 34, Kasım 2021
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si’ni kurmuş, Avrupalı ve Rus sanatçıların
çalışmalarından oluşan karma sergiler
düzenlemiş, 1903 yılında hareketin amacına ulaştığını ifade ederek Sanat Dünyası
Dergisi’nin yayın hayatını sonlandırmıştır.
1904 – 1913 yılları arasında Sanat Dünyası
Dergisi’nin etkisinde sembolizm, primitivizm, rayonizm, kübo – fütürizm akımlarından etkilenen sanatçılar Altın Post, Mavi
Gül, Tatlin’in de yer aldığı Eşek Kuyruğu,
Karo Valesi isimli kurdukları bağımsız
avangard sanat toplulukları ile sergiler
düzenlemişlerdir (Gray, 2000). Bu bağlamda
sosyal realizm ile avangard sanatın teorik
zeminlerinin taban tabana zıt olduğunun
vurgulanması gerekmektedir.
1913 yılında Picasso’nun Paris’te düzenlediği sergisini ziyaret etme fırsatı bulan
Tatlin, Picasso’nun Gitar isimli kübik
konstrüksiyonundan etkilenmiş ve aynı yıl
Moskova’ya dönmesinin ardından teneke,
metal levha ve duvar kâğıdından oluşan
Şişe isimli çalışmasını tamamlamıştır (Nisbet, 2010). Tatlin’i etkileyen husus yaşadığı
döneme kadar süregelen sanat üretiminden
bağımsız olarak gitar enstalasyonunun
belirli bir zamanın ve mekânın dışına çıkarak bireyin var olduğu zamana ve mekâna
taşabilmesidir. Bu bağlamda Tatlin çağı
sembolize eden endüstriyel malzemeleri
kullanarak oluşturduğu köşe rölyef çalışmalarını ilerleyen yıllarda tamamlamış,
sanatı gerçek mekâna taşıyarak izleyici
ile sanat eseri arasında tanımlanamayan
soyut mesafeyi ortadan kaldırmıştır. Tatlin
sanatı gündelik hayatın bir parçası haline
getirmesine karşın diğer avangard sanatçılar gibi sanatı siyasetten, toplumun içinde
bulunduğu nesnel koşullardan bağımsız
olarak özerk bir alanda konumlandırmıştır.
Bu durum Tatlin’in 1917 Ekim Devrimi
öncesinde sanatı doğrudan veya dolaylı
olarak siyasetle ilişkilendirmediğini gösterdiği gibi konstrüktivist mimarlığın ütopya
düzleminde değerlendirilen örneklerinin
neden Sovyet halkının ihtiyaçları gözetilmeden, nesnel gerçeklik referans alınmadan üretim yapıldığı, neden ideal olanın
arandığı ve RKP’nin avangard sanatçılar
ile konstrüktivistlere eleştiriler getirdiği
sorularını cevaplamaktadır.
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III. Enternasyonal Anıtı ve
Konstrüktivizm Akımının Yükselişi
1917 Ekim Devrimi’nin gerçekleşmesinin
ve R.S.F.S.C2’nin anayasasının kabul edilmesinin ardından RKP’nin süratle devletin
kurumlarını inşa ettiği, 1918–1922 yılları
arasında Rus İç Savaşı’nın yaşandığı ve
Savaş Komünizmi3 politikasının uygulandığı dönemde sanılanın aksine avangard
sanatçılar RKP’nin desteğini almamış partinin öncü kadroları ve diğer sanat örgütlerinin eleştirilerinin hedefi haline gelmiştir
(Jangfeldt, 1976). 1920 yılında Lenin’in Vkhutemas’ı ziyaret ettiği sırada öğrencilere
“Okulunuzda ne yapıyorsunuz, fütüristlerle
savaşıyorsunuz, öyle umuyorum.” sorusunu sorması, 1921 yılında avangard sanata
şiddetle karşı çıkan ve sanatta realizmi
savunan AKhRR4’nin kurulmasına doğrudan destek vermesi, Lenin’in düşüncelerini
şeffaf bir biçimde ortaya koymaktadır
(Barooshian, 1976, s. 205). Bununla birlikte III.
Enternasyonal Anıtı 1920 yılında sergilendiğinde Troçki “...Dünya Halk Komiserleri Konseyi için spiral beton tapınağa
oturan bir bira şişesi inşa etmek istiyor...”
ifadesiyle Tatlin’i eleştirmiştir (Rowell, 1978,
s. 107). RKP kadroları tarafından avangard
sanatçıların genelleyerek fütüristler olarak
tanımlanması, RKP’nin öncü kadrolarının
avangard sanatçılara yaptıkları eleştiriler
konstrüktivizm akımının nasıl yükseldiği
sorusunu ortaya çıkarmaktadır.
Konstrüktivizm akımının yükselişinde
belirleyici unsurlar Anatoli Lunaçarski’nin Narkompros5’un başına getirilmesi,
Tatlin’in kaleme aldığı yazılarında sanatı
konumlandırdığı düzlemi değiştirerek sosyalist bir kimlik kazandırmaya çalışması,
Vkhutemas’ın kuruluşu ve III. Enternasyonal Anıtı’nın sergilenmesi olarak sıralanabilir. Lunaçarski avangard sanatçıları
devrim sürecine koşulsuz destek vermeleri
nedeniyle Narkompros’a bağlı kurumlarda görevlendirmiş, Tatlin 1919 yılında
Moskova Güzel Sanatlar Departmanı’nın
yöneticisi olmuştur (Lunaçarski, 2004). Tatlin
bu dönemde Kolektif Yaratıcılıkta Bireysel
İnisiyatif yazısında sanatçı – üretici işçinin
doğrudan ülkenin siyasetinde, ekonomik
kalkınmasında, endüstriyel üretiminde ve

2 Rusya Sovyet Federatif Sosyalist
Cumhuriyeti 1918 yılının Mart ayında yeni
anayasanın kabul edilmesinin ardından
kurulmuş, 20 Aralık 1922 tarihinde
Transkafkasya, Ukrayna, Beyaz Rusya
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ile aynı
anayasayı kabul ederek Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği’nin parçası haline
gelmiştir (Carr, 2011).
3 1918 – 1921 yılları arasında Rus İç Savaşı’nın
sürmesi nedeniyle ülke kaynaklarının
onarılması, ekonominin kalkınması, RKP ve
ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için
tarım, sanayi sendika, ticaret ve dağıtım
alanlarında kararnameler aracılığıyla
uygulanan politikadır (Carr,2011).
4 Devrimci Rusya Sanatçılar Derneği
5 1917 yılında “Narodnyi komissariat
prosveshcheniaa” adıyla kurulan
Narkompros (Halk Eğitim Komiserliği)
Rus İmparatorluğu’nun Milli Eğitim
Bakanlığı’nın yerini almış ve kültür – sanat
faaliyeti yürüten bütün kurum, kuruluş
ve örgütler Narkompros’a bağlanmıştır
(Railing, 1994).
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S.S.C.B kurulmadan önce başlamıştır.
Buna karşın III. Enternasyonal Anıtı RKP
tarafından eleştirilmesine rağmen nitelikleri dolayısıyla kırılma yaratmıştır.

Şekil: 1
III. Enternasyonal Anıtı (Rickey, G. (1967).
Constructivism: Origins and. Evolution. New
York: Braziller).

toplumsal yaşantısında sorumluluk alması
gerektiğini; Önümüzde Çalış isimli yazısında ise mimarlık, heykel ve resim arasındaki ayrımın ortadan kalkması gerektiğini,
bireysel yaklaşımların sonucunda absürd
mimari formların ortaya çıktığını, 1918
yılına kadar malzeme, hacim ve konstrüksiyon üzerine yaptığı çalışmaların demir ve
camın kombinasyonunun yapılmasını sağladığını, demir ve camı modern klasisizmin
materyalleri olarak tanımlandığını, 1920
yılına uzanan süreçte yapılan araştırmaların sanatçıları yeni icatlara yönelttiğini
ifade etmiştir (Cooke ve Ageros, 1991). Tatlin
fikirlerini pratiğe dökme şansını Lunaçarski’nin Lenin’in Anıtsal Programı kapsamında III. Enternasyonal Anıtı’nı tasarlama
görevini vermesi ile yakalamıştır (Şekil 1).

6 1920 yılında Narkompros’a bağlı olarak
Yüksek Sanat ve Teknik Atölyeleri
(Vkhutemas); mimarlık, resim, heykel,
grafik, tekstil, seramik, metal ve
ahşap işçiliği olmak üzere sekiz üretim
departmanını kapsamaktaydı ( Bokov,
2014).

Lenin III. Enternasyonal Anıtı’nın sosyalist düzenin propagandasını doğrudan
yapan, 1917 Ekim Devrimi sürecindeki
kahramanlığı vurgulayan, işçi sınıfını ve
köylüyü esas alan bir anıt olmasını talep
etmiş, Tatlin ise sosyalist düzeni temsil
edecek bir anıtta bireylere, kahramanlara
yer olmadığını ifade ederek soyut ideal bir
yapı tasarlamıştır (Rowell, 1978). Bu bağlamda Tatlin’in fikirleri ile RKP arasındaki
çatışma S.S.C.B’nin 1934 yılında avangard programı sonlandırdığı süreçte değil

Eiffel Kulesi’nden üç kat yükseklikte
olduğu hayal edilen yapı cam küp, koni ve
silindirden oluşmakta yapının gövdesini
desteklemesi amacıyla demir karkas etrafını sarmaktadır. Derslerin, kongrelerin ve
konferansların düzenleneceği cam silindir
yılda bir kere, yürütme faaliyetlerinin
yapıldığı koni ayda bir kere, bilgi merkezi
olarak kullanılacak küp günde bir kere
kendi etrafında dönecek şekilde tasarlanmıştır (Gray, 2000). Anıta dev ekranlar,
hoparlörler, projeksiyonlar ve radyo olmak
üzere teknolojik donanımın eklemlenmesi ön görülmüş; bültenlerin, haberlerin,
manifestoların halka duyuracak, sloganları
gökyüzüne yansıtacak ve yayın yapacak,
cam ve demirden oluşan bir kule inşa
etmek hedeflenmiştir.
III. Enternasyonal Anıtı inşa edilememesine karşın Tatlin tasarımıyla sanat – mimarlık – siyaset arasında güçlü bir ilişki
kurmuş, aynı yıl kurulan Vkhutemas6’ın
eğitim programında yer alan plastik sanatlar arasındaki ayrımın ortadan kaldırılması,
kaliteli endüstriyel üretim için sanatçıların
mühendis formasyonuna sahip olması ve
üretim sürecinin bir parçası olmak üzere
yetiştirilmeleri gerektiğine dair maddelerin
yer aldığı programın ilgili kurul tarafından
kabul edilmesi, Tatlin’in fikirlerinin Vkhutemas’ta karşılık bulmasını sağlamıştır.
1921 yılında kurulan Konstrüktivistlerin
çalışma grubunda ise Vkhutemas’ta eğitimci olarak görev yapan Alexander Vesnin,
Lyobov Popova, Alexei Gan ve Alexander Rodchenko yer almış, yayınladıkları
programlarında tarihsel materyalizm ve
bilimsel sosyalizmin esas alınması, sanatın
hayatla iç içe olması ve metafizik yaklaşımların terk edilmesi gerektiği vurgulanmıştır (Bann, 1990). Programın üçüncü
maddesinde konstrüktivist bir tasarımı
tanımlanabilir kılan tektonik tarz, faktura
ve konstrüksiyon disiplinleri “Tektonikler
bir yandan komünizmin özelliklerinden
diğer yandan endüstriyel malzemenin
yararlı kullanımından temperlenir ve
Sayı 34, Kasım 2021
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şekillendirilir. Faktura çalışılmış malzemenin veya organizmanın sonuçlanan yeni
biçiminin organik ifadesidir. Bu nedenle
grup fakturayı konstrüksiyonu engellemeden veya tektonikleri kısıtlamadan bilinçli
çalışılmış ve elverişli bir şekilde kullanılan
malzeme olarak göz önünde bulundurur.
Konstrüksiyon, konstrüktivizmin organizasyonel fonksiyonu olarak anlaşılmalıdır.”
ifadeleri ile açıklanmıştır (Harrison ve Wood,
2013, s. 317).
Daha açık bir ifade ile tektonik veya tektonik tarz ideolojik propaganda/sosyalist
propagandanın yansıması, faktura tasarımı
meydana getiren endüstriyel materyal ve
malzemelerin bilinçli kullanımı, konstrüksiyon ise tasarımın estetik ve fonksiyonel
olarak somutlaşmış biçimidir. Söz konusu
üç disiplin hem ütopya hem de reel düzlemde konstrüktivist mimarlığın teorisinin
zeminini oluşturmakla birlikte tasarımların
karakterini yansıtmaktadır. Diğer yandan
üç disiplinden herhangi birinin gözetilemediği bir tasarım konstrüktivist olarak
tanımlanamamakta, tasarımın insanla ve
gündelik yaşamla kurduğu ilişki kopmakta ve anlamsızlaşmaktadır. Bu bağlamda
Konstrüktivist mimarlığın teorisinin, pratiğinin, tektonik, faktura ve konstrüksiyon
disiplinlerinin karşılık bulduğu III. Enternasyonal Anıtı’nın niteliklerinin ötesinde
irdelenmesi gerekmektedir.
Öncelikle Tatlin’in III. Enternasyonal
Anıtı sadece anıtsal bir yapı değil, makine
sanatının ilk örneği olan dev bir aygıt, zaman ve mekânla birlikte yaşayan canlı bir
organizmadır. Tıpkı Tatlin’in köşe rölyefleri gibi III. Enternasyonal Anıtı da zaman
ve mekân engelini ortadan kaldırmıştır.
Köşe rölyeflerinin belirli bir zamanın
dışına taşarak insanın bulunduğu mekânda var olabilmesini sağlayan endüstriyel
malzemeler, III. Enternasyonal Anıtında
gelişmişlik düzeyini ve çağı sembolize
eden materyaller olarak mimari yapıda
makine estetiğinin somutlaşması amacıyla
kullanılmıştır. Fakat köşe rölyeflerinden
farklı olarak III. Enternasyonal Anıtına
eklemlenen teknolojik donanım, mimarlığın hapsolduğu zaman ve mekân engelinin
aşılmasını sağlamıştır.
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1917 Ekim Devrimi’nin ve sosyalist
kültürün sembolü olarak tasarlanan anıtsal
yapının aynı zamanda haberleri, gündelik
yayınları ve sosyalist propagandayı doğrudan halka taşıyacak, topluma hizmet eden
bir araç olması, yapının canlı bir organizmaya dönüşerek zaman ve mekân engeline
takılmadan sürekli ve geniş çapta insanla
temas kurabilmesi anlamına gelmektedir.
Buna binaen gündelik yayınların, haberlerin ve yapılan propagandanın niteliği zamanla değişmesine karşın yapının işlevini
kaybetmeyeceğini, yapı var olduğu sürece
insanla, toplumla ve işçi sınıfıyla temas
kurmaya devam edeceğini ifade etmek
mümkündür.
İkinci önemli husus ise III. Enternasyonal Anıtı’nın mekân organizasyonunun
toplantıların, derslerin ve konferansların
da yapılabileceği şekilde kurgulanmasıdır.
Bu durum III. Enternasyonal Anıtı’nın
büyük kütlesi ve sahip olduğu teknolojik
donanım ile sadece ideolojik propaganda
yapan dev bir makine değil aynı zamanda
işçi sınıfının ve Sovyet toplumunun sosyalist kültürü deneyimleyebileceği bir yapı
olduğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla
sosyalist propaganda ve kültür, makine
estetiği, teknolojik donanım, endüstriyel
malzemeler ve tasarımın organizasyonu
olmak üzere III. Enternasyonal Anıtını
ve konstrüktivist mimarlığın ilk örneğini
oluşturan bileşenler tektonik tarz, faktura
ve konstrüksiyon disiplinlerinde karşılık
bulmakta ve üç disiplin ile birlikte anlamlı
bir bütünü oluşturmaktadır.
Ütopya Düzleminde Konstrüktivist
Mimarlık
III. Enternasyonal Anıtı, Vkhutemas’ın
eğitim programı, Tatlin’in yazıları, Konstrüktivistlerin Birinci Çalışma Grubu’nun
programı ve Alexei Gan’ın 1922 yılında
Konstrüktivizm isimli yayınlanan çalışması reel ve ütopya düzleminde olmak üzere
konstrüktivist mimarlığın ana akım mimarlığa dönüşmesinde belirleyici olmuş, konstrüktivist mimarlık Vkhutemas ve Moskova merkezli olarak S.S.C.B coğrafyasına
yayılmıştır. Ancak Tatlin’in fikirlerinin
diğer avangard sanatçı ve mimarların tasarımlarına olan etkisinin 1921–1922 yılları
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7 1919 yılında kurulan “Resim, Heykel
ve Mimari Sentez” isimli sanatçı ve
mimarlardan oluşan topluluktur. (Margolin,
2012).

arasında konstrüktivistlerin örgütlendiği
ve konstrüktivizmin teorisinin şekillendiği
dönemde değil III. Enternasyonal Anıtı’nın sergilenmesinin ardından başladığını
söylemek mümkündür. Bu bağlamda III.
Enternasyonal Anıtı ütopya mimarlığının
gelişimi hususunda hem mihenk taşı hem
de referans noktasıdır.
Tatlin’in çalışma arkadaşı olan Alexander
Rodchenko konstrüktivizm akımının ikinci
öncü ismi olarak kabul edilmektedir. Ekim
Devrimi’nin gerçekleşmesinin ardından
Tatlin gibi Lenin’in Anıtsal Programı kapsamında görevlendirilen Rodchenko, 1919
yılında Zhıvskulptarkh7’a üye olmuş ve ilk
mimari tasarımlarını bu dönemde tamamlamıştır (Margolin, 2012). 1920 yılında III.
Enternasyonal Anıtı’nın sergilenmesinin
ardından ise Tatlin’in fikirlerinin Rodchenko’nun tasarımları üzerindeki etkisini Sovyet Vekil Binası’nda görmek mümkündür
(Şekil 2). Kule biçiminde yükselen yapının
betonarme zemini vekillerin çalışma odası
olarak kurgulanmış, uzamsal bağlantılar
kurularak teknolojik detaylar yapının
üst kısmında kentin farklı noktalarından
görülebileceği şekilde yerleştirilmiştir.
III. Enternasyonal Anıtı gibi Sovyet Vekil
Binası’nda da propaganda sosyalist düzeni
çağrıştıran imgeler veya sloganlarla değil
çağının ötesinde bir teknoloji ile vurgulanmıştır. Sovyet Vekil Binası’nda tektonik,
faktura ve konstrüksiyon disiplinleri ile
somutlaşan konstrüktivist karakter oldukça
belirgindir.

Rodchenko’nun ardından III. Enternasyonal Anıtı’ndan ve Tatlin’in fikirlerinden
etkilenen bir diğer ismin El Lissitzky olduğunu söylemek mümkündür. 1919 yılında
Vitebesk Sanat Okulu’nda Malevich ile
birlikte çalışma fırsatı bulan Lissitzky’nin
resim ile geleceğin mimarisi arasında ara
duraklar olarak tanımladığı Proun tasarımlarının ilk örnekleri süprematizm etkisindedir (Nakov,1986). Ancak III. Enternasyonal
Anıtı’nın sergilenmesinin ardından Lissitzky Tatlin’den etkilenmiş ve 1920 yılında
Lenin Tribünü’nü tasarlamıştır (Şekil 3).
Tribün gri renkteki bir küp kaide üzerinde
çapraz bir açı ile gökyüzüne doğru yükselmekte, yapıda endüstriyel malzemeler ve
çağının ötesindeki teknolojik donanım vurgulanmakta, yapının üzerinde yer alan dev
ekran, görsel olarak çapraz açıyla yükselen
yapının dengesini sağlamaktadır.
Tribün üzerinde konuşma yaparken tasvir
edilen Lenin’in arkasında yer alan dev
ekranda proletarya yazmakta, propaganda
işçi sınıfı vurgusu, teknolojik donanım,
endüstriyel malzemeler ve 1917 Ekim
Devrimi’nin öncüsü Lenin aracılığıyla
yapılmaktadır. III. Enternasyonal Anıtı ve
Sovyet Vekil Binası’nda da olduğu gibi
teknolojik donanım yükselen yapının üst
kısmına eklemlenmiştir. Lenin konuşma
yaptığı hayal edilen kitlenin tamamına hakim konumdadır. Bu bağlamda El Lissitzky’nin kariyeri süresince yaptığı tasarımlar
göz önünde bulundurulduğunda Lenin
Tribünü tasarımı konstrüktivist mimarlığı
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oluşturan tektonik, faktura ve konstrüksiyon ilişkisine bağlı kalarak oluşturulmuş
istisnai bir çalışmadır. Öte yandan sanatla
siyaset arasında doğrudan bir bağ kurdukları, zamanı değil hacmi referans aldıkları
için konstrüktivistlerin teorilerine karşı
çıkan Naum Gabo’nun ise III. Enternasyonal Anıtı’ndan etkilenerek Serpuchov
Köyü için multifonksiyonel radyo kulesi
tasarlaması 1920 yılında Tatlin’in yarattığı
etkiyi kanıtlar niteliktedir (Şekil 4).
Konstrüktivistlerin 1922–1923 yılları
arasında etkisini hissettirmesiyle birlikte
ütopya düzleminde konstrüktivist mimarlığın aşamalı gelişim süreci başlamıştır.
Vkhutemas’ta eğitimini tamamlayan, kariyeri süresince propaganda afişleri tasarlayan konstrüktivist Gustav Klutsis’in 1924
yılında tasarladığı Ajistasyon Platformları
söz konusu gelişime örnek oluşturmaktadır. Endüstriyel malzemelerden oluşan,
dev ekranlara, radyo ve hoparlörlere sahip
kiosk biçimindeki Ajitsyon Platformları
gündelik kent yaşamının bir parçası olan,
sosyalist düşüncenin yayınlar aracılığıyla
halka taşınmasını hedefleyen salt bir propaganda aracıdır.
Ajitasyon Platformları anıtsal boyutta değil
ortalama bir insan boyutunda olup kentin
farklı noktalarında konumlandırılacağı ön
görülerek tasarlanmıştır (Şekil 5). III. Enternasyonal Anıtı’ndan farklı olarak Ajitasyon
Platformlarının referans noktası kitleler
değil kitleleri oluşturan bireyler ve küçük
topluluklardır. Propagandanın ölçeğine,
ulaşılmak istenilen özne veya öznelere
bağlı olarak III. Enternasyonal Anıtı’na
kıyasla yapının ölçeği de küçülmüştür.
Ancak teknolojik donanımı dolayısıyla
fonksiyonu aynıdır. Ajitasyon Platformları
deneyimlenebilecek bir mekân sunmamakta fakat kentlilere gündelik hayatlarında
gelişmiş bir toplum ve kültür ile birlikte
yaşadıklarını hatırlatacak niteliktedir.
Konstrüktivist mimarlığın ütopya düzlemindeki gelişiminin teknik açıdan en ileri
ve gelişmiş örneklerini Chernikhov’un
çalışmalarında görebilmek mümkündür.
Chernikhov, Alexander Vesnin gibi diğer
avangard sanatçılardan farklı olarak mimarlık formasyonuna sahiptir. Bu bağlam-
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da konstrüktivizmin biçimsel dili ile süprematizmi sentezlerken rasyonalizmi göz
önünde bulundurması sadece bir davranış
olarak okunamamakta ve yaklaşımının
bilimsel temellere dayandığını ifade etmek
gerekmektedir. Ayrıca Chernikhov’un
1920–1930 yılları arasında mesleğini icra
edebilmesi ve birçok projesinin S.S.
C.B’nin farklı bölgelerinde inşa edilmesi
Chernikhov’un ütopya ile gerçeklik arasındaki sınırın farkında olduğunu göstermektedir. 1927-1933 yılları arasında yayınlanan çalışmalarından belki de en ünlü olan,
ütopya eksenine kayan ve aynı zamanda
inşa edilmesi mümkün olan tasarımların
da yer aldığı “101 Architectural Fantasies”
çalışması bu savı kanıtlamaktadır.
Chernikhov‟un tek parça sivil tipte bina
olarak adlandırdığı “Kompozsiyon 32”,
Merkezi Bölge Beden Eğitim Evi olarak tasarladığı “Kompozisyon 33” ve yapısal fabrika sistemleri olarak adlandırdığı “Kompozisyon 34” 20. yüzyılın ilk yarısında
teknolojinin ve mühendisliğin gelişmesine
bağlı olarak inşa edilmesi imkânsız projeler
değildir. Buna karşın Rus Konstrüktivizmi’nin fantezisti de olarak bilinen Chernikhov’un tasarımlarını özelleştiren unsur,
kendi özerk sistemine sahip olan makineler
ve makine parçaları aracılığı ile anıtsal
formları aşamalı olarak mimari tasarımlara dönüştürmesidir. “Kompozisyon 83”,
“Kompozisyon 100” ve “Kompozisyon
101” başta olmak üzere makine ve makine
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Ajitasyon Platformları (Margolin, V. (2012).
Ütopya Mücadelesi. İstanbul: Espas Kuram
Sanat Yayınları).
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parçalarından yola çıkılarak tasarlanmış
mekânlar makine – mimarlık – üretim
ilişkisinin gelecekte nasıl olacağını yansıtmıştır. Sanayinin ve teknolojinin geliştiği
bir S.S.C.B hayal ederken, makine dünyası
içinde mekânlar yaratmıştır (Şekil 6).
1920 – 1934 yılları arasında konstrüktivist mimarlık ütopya düzleminde aşamalı
olarak gelişmeye devam ederken, ütopya
tam olarak gerçekleşmese de hayal edilenin gerçekte nasıl karşılık bulabileceğini
gösteren mekânlar tiyatrolarda ortaya
çıkmıştır. Ütopya düzleminde konstrüktivist dinamikleri taşıyan öncü sahne tasarımları 1922 yılında Lyobov Popova’nın
The Magnanimous Cuckold oyunu, 1923
yılında Alexander Vesnin’in Bay Perşembe
oyunu için tasarladığı sahnelerdir (Şekil 7, 8).

Asansör sistemi, dönen bir vinç, hareketli
yürüme yolu, reklam panoları, spot ışıkları
olmak üzere teknolojik donanıma sahip
olması ön görülen yapı Vesnin tarafından
geleceğin tiyatro sahnesi hayal edilerek
tasarlanmıştır (Godi, 2015). Reel olarak
kullanılan tasarımda ise oyuncuların yapı
iskeletinin bağlantı noktalarını kullanarak
üst katlara tırmandığı ve oyun esnasında
yapının bileşenlerinden üzerinde oturarak,
uzanarak, yürüyerek teatral ifadelerinin
dışavurumu hususunda faydalandıkları
ifade edilmektedir. Popova’nın sahne
tasarımı ise geleneksel tiyatro sahnesi
üzerinde hareket ettiği düşünülen geniş bir
disk, iki tane çark, yel değirmeni yelkeni
ve platformun üzerine çıkılmasını sağlayan
merdivenlerden oluşmaktadır. Her iki sah-
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ne de teknolojik donanımı olmaksızın inşa
edilmiş ve oyunlarda kullanılmıştır.
Konstrüktivistlerin sahne tasarımları ile
ütopyaların gerçekleşip gerçekleşmediği
sorusunun cevabı hem evet hem hayırdır.
Tektonik – faktura – konstrüksiyon ilişkisi,
malzemelerin organizasyonu, kullanılan
endüstriyel malzemeler ve uzamsal bağlantılar referans alındığında konstrüktivistlerin
hayallerinin tiyatrolarda hayat bulduğunu
söylemek mümkündür. Teknolojik sistemlerin ve makinelerin sahne tasarımlarında
yer almadığı göz önünde bulundurulduğunda ise tasarımların model olmanın ötesine
geçemediği ve konstrüktivistlerin ütopyasının gerçekleşmediği düşünülebilir. Bu
bağlamda tasarımlar ütopya düzleminde
kalmış, tasarımların inşa edilen modelleri
ise hayal edilen nitelikleri olmaksızın inşa
edilmiştir.
Ütopya düzleminde konstrüktivist mimarlığın gelişimi göz önünde bulundurulduğunda konstrüktivist tasarımların
sadece S.S.C.B’nin ekonomik imkanlarının
yetersizliği ve çağının ötesinde tasarımlar
olmaları nedeniyle inşa edilemediği analizi
yetersiz kalmaktadır. Tasarımların S.S.C.B
halkının ihtiyaçlarının, dönemin nesnel
koşullarının referans alınarak tasarlanmaması nedeniyle inşa edilemediğinin ve
konstrüktivistlerin teorileri ile pratiklerinin
çeliştiğini vurgulamak gerekmektedir.
Konstrüktivist mimarlığın ütopya düzleminde değerlendirilen örneklerini tasarlayan sanatçı ve mimarlar sosyalist düzenin
inşa sürecindeki temel gereksinimleri ve
ihtiyaçları ile ideal tasarım arasındaki ikilemde ideal olanı tercih etmişler, teorilerini
sadece söylem olarak sosyalist ideolojiye
içkin bir hale getirmeleri nedeniyle pratikleri hayat bulmamıştır. Buna karşın III. Enternasyonal Anıtı’nda mimari yapının sahip
olduğu teknolojik donanım ile sosyalizmin
propagandasını yapan canlı bir organizmaya dönüşmesi, makinenin yapısı ile mimari
tasarım arasında kurulan ilişki, tektonik,
faktura ve konstrüksiyon disiplinleri ile
geliştirilen yaklaşım devrim mimarlığının
inşasında görev alan konstrüktivistlerin
sosyalist düzeni yansıtan yapıların ve
mekânların tasarlamasında etkili olmuştur.
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Ütopya Düzleminden Reel Düzleme Geçiş
Konstrüktivist mimarlığın S.S.C.B’de devrim mimarlığının inşası için bir seçeneğe
dönüşme süreci 1923 yılında Moskova
Mimarlar Topluluğu’nun Emek Sarayı
için düzenlediği mimarlık yarışmasıyla
başlamıştır. Alexander Vesnin ile kardeşleri
Viktor ve Leonid Vesnin’in Emek Sarayı
tasarımı sunulan 46 proje arasında bütün
ilgiyi üzerine toplamıştır (Şekil 9). Moskova’da kent imgesini oluşturacak olan saray
fabrika biçiminde tasarlanmış; üretim,
işçi sınıfı ve sosyalist düzenin mimari
kimliğinin vurgusu analoji ile yapılmıştır.
Tasarımın gövdesini dikdörtgen prizma ve
üst üste bindirilmiş silindir biçimindeki iki
betonarme blok oluşturmakta ve bağlantı
elemanları ile bloklar arasında geçiş sağlanmaktadır (Honda, 2017).
Projede sosyalist propagandanın analoji
ile yapılarak soyut düzlemde kalması,
endüstriyel malzemelerin ve teknolojik
donanımın vurgulanması ütopya mimarlığı
kapsamında değerlendirilen konstrüktivist
tasarımların yansıması olarak kabul edilebilir. Ancak Emek Sarayı’nda endüstriyel
malzemelerin form – fonksiyon ilişkisine
bağlı kalınarak seçilmesi, çağının ötesinde
teknolojik donanıma sahip olmaması ve
nesnel koşulların referans alınarak tasarlanması söz konusu projeyi ütopya mimarlığı kapsamında değerlendirilen tasarımlardan ayırmakta ve Emek Sarayı tektonik,
faktura ve konstrüksiyon bileşenlerinin reel
düzlemde de uygulanabileceğini kanıtlayan
ilk tasarım olma özelliğini taşımaktadır.
Emek Sarayı aynı zamanda Alexander
Vesnin’in geleneksel ve eklektik yaklaşımı
benimseyen mimarlar karşısında geliştirdiği
ilk projelerden birisi olarak kabul edilmektedir (Epstein-Pliouchtch, 2002). Konstrüktivist
mimarlığın teorisyeni Moisei Ginzburg’un
Emek Sarayına “konstrüktivizmin ilk somut
mimari eylemi” ifadesiyle atıfta bulunması,
tasarımın konstrüktivist mimarlığın gelişimi
açısından önemini kanıtlar niteliktedir
(Cooke, 1990, s. 23). Vesnin Kardeşlerin Emek
Sarayı projesinde geliştirdikleri yaklaşımın benzeri ise ikinci büyük projeleri olan
Pravda Gazetesi Binası’nda da görülebilir
(Şekil 10). Yapı teknolojik donanıma sahiptir
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ancak çağının ötesinde bir tasarım değildir.
Sovyet mimarisi için yenilik olarak kabul
edilen unsur camın kullanım biçimidir.
Çelik iskelete sahip yapı cam perde duvarlarla binanın etrafından yürüyen yayaların
gerekli haberlere ve bilgilere vâkıf olmasını
ve gazetenin basılma sürecini takip etmesini sağlamaktadır. Emek Sarayı ve Pravda
Gazetesi Binası inşa edilmemesine karşın;
Vesnin Kardeşlerin ilk büyük projeleri
olarak dikkat çekmiş, Sovyet mimarisinin
gelişmesinde reel düzlemde mihenk taşı
görevi görmüş, konstrüktivist mimarlığı
sosyalist düzene ait özgün yapıların inşası
için bir seçenek haline getirmiştir.
Emek Sarayı için düzenlenen mimarlık
yarışması ile aynı yıl düzenlenen Rus
Tarım ve El Sanatları Sergisi de eklektisist yaklaşıma karşı modernist yaklaşımı
benimseyen mimarlara birbirlerinin projelerini gözlemleme şansı sunmuştur (Cooke,
1990). S.S.C.B’nin kuruluşunun ilk yılı
olması dolayısıyla mimarlar kırsal nüfusun
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla farklı
işlevlere sahip pavilyonlar tasarlamışlar,
Melnikov’un köylülerin tütün depolaması
için tasarladığı Makhorka Pavilyonu ve
Moisei Ginzburg’un Kırım Pavilyonu
burada sergilenmiştir (Anderson, 2015). Bu
dönemde kilit rol oynayan gelişme ise

konstrüktivist mimarlığın yapı taşı olarak
kabul edilen, Ginzburg’un kaleme aldığı
Style and Epoch (Stil ve Çağ) çalışmasının
1924 yılında yayınlanmasıdır.
Style and Epoch çalışması modern mimarlığın incelenmesinin aciliyeti vurgulanarak
başlamakta, eklektisizm mahkum edilerek sanatçı, mimar ve mühendisin üretim
metotları arasındaki ilişkiye değinilerek
oluşmakta olan yeni mimari dilin önüne geçilemeyeceği ifade edilmektedir
(Ginzburg, 1982). Bununla birlikte gelişen
mimarlık teorisi ve teknoloji, tektonik
tarz, faktura ve konstrüksiyon disiplinleri,
makinenin yapısı, mimaride konstrüksiyon
ve formu oluşturan nitelikler, makinenin
modern sanata olan etkisi irdelenmektedir. Ginzburg’un teorisini Alexei Gan
ve Tatlin’nin teorisinden ayıran faktörler
tektonik, faktura ve konstrüksiyonun yeni
bir mimari üslubu oluşturan ana unsurlar
değil vazgeçilmez bir parçası olarak tanımlanması gerektiği ve makinenin ele alınış
biçimidir. Ginzburg makinenin doğrudan
kendisini değil makineyi oluşturan her parçanın dekoratif elementler kullanılmaksızın
amaca yönelik olarak tasarlanması ve bir
bütünü oluşturması dolayısıyla mimarlıkla
ilişkilendirmekte ve konstrüktivist mimarlığın teorisini yeniden ele alarak reel bir
düzleme oturtmaktadır.
Reel Düzlemde Konstrüktivist Mimarlık
Vesnin Kardeşlerin tasarımları ve Ginzburg’un Style and Epoch çalışması
konstrüktivist mimarlığı pratikte uygulanabilir bir zemine taşımıştır. Ancak eklektisist yaklaşıma karşı modernist yaklaşımı
benimseyen mimarlar tek bir cephede
örgütlenmemiş, Vkhutemas’ta ders veren,
konstrüktivistlerin teorilerine karşı çıkan
ve kendilerini rasyonalist olarak adlandıran
Nikolay Ladovsky ve Vladimir Krinsky
1923 yılında ASNOVA8’yı kurmuşlardır.
Buna karşın konstrüktivistlerin fikirlerini
benimseyen Vkhutemas’ta mimarlık eğitimi alan öğrenciler merkezi bir figür olan
Alexander Vesnin’in etrafında toplanmış ve
bu taraflaşma 1925 yılında konstrüktivist
mimarların örgütlendiği OSA’nın kurulmasıyla sonuçlanmıştır (Cooke, 1990). 1926
yılında OSA9’nın yayın organı olan SovreSayı 34, Kasım 2021
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Şekil: 11
Mostorg Alışveriş Merkezi (Pare, R.
(2007). Verlorene Avantgarde: Russische
Revolutionsarchitektur 1922-1932. München:
Schirmer und Mosel Verlag).
Şekil: 12
Gosstrakh Apartmanı (Vesnin, A., & Ginzburg,
M. (1927). Sovremennaya Arkhitektura).

mennaya Arkhitektura’nın yayınlanmasıyla
konstrüktivist mimarlık S.S.C.B’ye tanıtılmış ve 1927 yılında OSA mimarlarının
Mostorg Alışveriş Merkezi ve Gosstrakh
Apartmanı olmak üzere ilk konstrüktivist
projeleri inşa edilmiştir (Şekil 11, 12).
Vesnin Kardeşler tarafından tasarlanan ve
konstrüktivist karakteri yansıtan Mostorg
Alışveriş Merkezi Moskova’nın Petrovka
Caddesi’nde yer almaktadır. Konumlandığı köşe dolayısıyla iki cephesindeki
komşu yapılar tarafından sınırlandırılmış,
sokağa bakan iki cam cephe ise yoldan
geçen insanların alışveriş merkezinde gerçekleşen ticaret ve değiş tokuş eylemini
engelsiz bir görüş açısıyla takip etmesine
olanak vermiştir (Pare, 2007). Bu bağlamda
Vesnin Kardeşler’in Pravda Gazetesi tasarımında halka sağlamaya çalıştığı şeffaf
görüş açısı Mostorg Alışveriş Merkezi
pratiğinde karşılık bulmuş, cam kapitalist
düzenden farklı olarak tüketimi teşvik etmek için değil halk arasındaki güven ilişkisinin tahsis edilmesi amacıyla kullanılmıştır. Çalışma eyleminin ve kültürünün
kent nüfusu tarafından deneyimlenmesi,
bu kültürün konstrüktivist yapılar aracılığı
ile kent insanına propagandasının dolaylı
yoldan yapılması, üretimin ve ticaretin
kapalı kapılar ve mat duvarlar ardında
gerçekleşmemesi mimarlık açısından bir
yeniliktir. Farklı bir biçimde ifade etmek
gerekirse Mostorg Alışveriş Merkezi
tüketim kültürünün değil sosyalist düzenin
bir ürünüdür.
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Gosstrakh Devlet Sigorta Kurumu çalışanları için Ginzburg’un inşa ettiği köşe parselde konumlanan beş katlı konut yapısının
ise konstrüktivist mimarlığın özgün örneklerine kıyasla öne çıkan bir yapı olmadığını
ifade etmek gerekmektedir. Ancak OSA
mimarlarının 1920’li yılların sonunda
tanımladıkları ve mekân organizasyonunda
ana belirleyen olan sosyal yoğunlaştırıcı
kavramının pratikte uygulandığı ilk konut
yapısı olması dolayısıyla Gosstrakh Apartmanı konstrüktivist mimarlığın gelişimi
açısından önem taşımaktadır (Urban, 2012).
Sosyal yoğunlaştırıcı kavramının temelinde yatan düşünce, sınıf farkının ortadan
kalktığı, hiyerarşinin olmadığı bir dünyada
kolektif yaşamın örgütlenmesi, proletarya
kültürünün ve sosyalist düzenin kazanımlarının mimarlık aracılığıyla topluma taşınmasıdır. Bu bağlamda Gosstrakh Apartmanı’nda şehrin manzarasının izlenmesine
olanak veren ortak teras, konut yapısında
mekânlar aracılığıyla sağlanmaya çalışılan kolektif yaşam kurgusunun başlangıç
noktasını oluşturmaktadır.
Sosyal yoğunlaştırıcı kavramının doğrudan
karşılık bulduğu ilk örnekler 1925 – 1927
yılları arasında işçiler için inşa edilmesi hedeflenen yapılar için düzenlenen
mimarlık yarışmalarında; uygun mimari
ifadenin bulunması, hijyen koşullarının,
konforun, estetiğin ve mekân organizasyonu ile kolektif yaşamın kurgulanmasının
şart koşulmasının sonucunda ortaya çıkan
işçi kulüpleridir (Bokov, 2017). İşçi kulüpleri
ideolojik eğitimlerin, toplantıların, kültür
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Şekil: 13
Rusakov İşçi Kulübü (Pare, R. (2007).
Verlorene Avantgarde: Russische
Revolutionsarchitektur 1922-1932. München:
Schirmer und Mosel Verlag).
Şekil: 14
Zuev İşçi Kulübü (Pare, R. (2007).
Verlorene Avantgarde: Russische
Revolutionsarchitektur 1922-1932. München:
Schirmer und Mosel Verlag).

Şekil: 15
Surahanı İşçi Kulübü (Pare, R. (2007).
Verlorene Avantgarde: Russische
Revolutionsarchitektur 1922-1932. München:
Schirmer und Mosel Verlag).

sanat aktivitelerinin, kitlesel etkinliklerin
yapıldığı, işçilerin mesailerini tamamlamalarının ardından niteliklerini geliştirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri mekânlar
olarak tanımlanabilir.
Konstantin Melnikov’un tasarladığı
Rusakov İşçi Kulübü ilk inşa edilen işçi
kulüplerinden biri olarak sonrasında inşa
edilen işçi kulüplerine model oluşturması
ve konstrüktivist mimarlığın kimliğini
yansıtması dolayısıyla önemli bir örnektir
(Şekil 13). 1927 yılında inşası tamamlanan dinamik, basit geometrik formların
kompozisyonundan oluşan yapı, üçgen bir
zemin üzerinde yelpaze şeklinde açılarak
yükselen üç ana bloktan oluşur. Yapının
dışına taşan bloklar kolonlarla desteklenirken cephede yer alan merdivenler aynı
zamanda yangın merdiveni olarak kullanılır. Yapının arka avlusunun duvarlarında
tuğla kullanılarak işçi kulübünde düzenlenen etkinlikler dışında da vakit geçirmek
isteyen insanların bir araya gelebileceği
samimi bir ortam yaratılmış, her mekânı bölen hareketli duvarlar aracılığıyla
söz konusu yapı farklı kapasitelere sahip
toplanma alanlarına dönüştürülebilir hale
getirilmiştir (Palmer, 2016). Diğer ikonik yapı
ise Ilya Golosov’un tasarladığı Zuev İşçi
Kulübü’dür (Şekil 14). Günümüzde tiyatro
salonu ve kültür merkezi olarak kullanılan
yapıda mekânsal ve formal olarak yaratılmaya çalışılan kamusal alanla bütünleşme hissi, şeffaf yüzeyler ve cam silindir
şeklinde tasarlanan dolaşım hacminin dışa
doğru çıkartılmasıyla sağlanmıştır. Zuev

İşçi Kulübü ile Rusakov İşçi Kulübü’nün
tasarımı arasındaki benzerlik; tasarım
yaklaşımı, kullanılan malzemeler, dinamik
forma sahip olması dolayısıyla kolaylıkla
kurulabilmekte, günümüzde işçi kulübü
tasarımları arasında en karakteristik iki
örnek olarak tanımlanmaktadır.
1927 – 1934 yılları arasında işçi kulüpleri
sadece Moskova’da değil S.S.C.B’nin
farklı bölgelerinde ihtiyaca yönelik olarak
inşa edilmiştir. Ancak inşa edilen işçi kulüplerinin yapısal niteliklerinin ve mekân
organizasyonunun tek tip olduğunu söylemek olanaksızdır. Tasarım dili Melnikov
ve Golosov’dan farklı olan, 1929 yılında
Vesnin Kardeşler tarafından Bakü’de inşa
edilen Surahanı İşçi Kulübü örnek olarak
gösterilebilir (Şekil 15). Ana blok ve iki
tiyatro sahnesinden oluşan yapı günümüzde ayakta olmasına karşın korunmaması
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kurgulanmıştır. Yapının cephesi sade ve
basit olup, fonksiyonel çeşitlilik yoğun
olmasına rağmen iç mekân organizasyonu gürültülü ve sessiz bölgelerin uygun
yerleşimi göz önünde bulundurularak
tasarlanmıştır.

nedeniyle yıpranmış ve işlevini kaybetmiştir (Pare, 2007). Yapının içinde iki tiyatro
sahnesinin bulunması konstrüktivist yapılar
aracılığıyla kurgulanan hayatı ve sosyalist
kültürü yansıtmaktadır.
Vesnin Kardeşlerin sosyal yoğunlaştırıcı
kavramını esas alarak gerçekleştirdikleri
proje ise Moskova’nın Proletarsky ilçesinde ağır araç üreten ZİL Fabrikası’nda
çalışan işçiler için tasarladıkları ZIL Kültür
Sarayı’dır (Şekil 16). Kültür sarayları işçi
kulüplerinin fiziksel ve fonksiyonel olarak
genişletilmiş sosyal formlarıdır. 1000 kişilik ve 4000 kişilik oturma yerine sahip iki
tiyatro salonu, kütüphane, 250 kişilik bir
oditoryum, laboratuvarlar, restoran, kafe ve
çalışma alanlarına sahip olan ZIL Kültür
Sarayı’nda sanatsal ifade ve fonksiyonel
gereksinimler doğrultusunda bir araya
getirilen mekânlar ustaca tasarlanmış bir
modülasyon etkisi uyandıracak biçimde

Şekil: 16
ZIL Kültür Sarayı (Pare, R. (2007).
Verlorene Avantgarde: Russische
Revolutionsarchitektur 1922-1932. München:
Schirmer und Mosel Verlag).

Konstrüktivist mimar Alexander Gegello
ve David Krichevsky tarafından St. Petersburg’un merkezine inşa edilen, 1900 kişilik
tiyatro salonuna sahip olan Gorki Kültür
Sarayı da benzer bir ihtiyacın ürünüdür
(Şekil 17). Dolayısıyla işçi kulüplerinin ve
işçi kulübünün mimari hacmi ile fonksiyonunun genişletilmiş biçimi olan kültür
saraylarının tasarımı, mekân organizasyonu ve mimarlık dili hususunda belirli bir
standardizasyonun olmadığı ve konstrüktivist ilkeler ile sosyalist yaşam biçiminin
tasarımları şekillendirdiğini vurgulamak
gerekmektedir.
Aynı yaklaşım 1928 yılında kurulan
STROIKOM10’un standart ev tiplerini tasarlaması amacıyla görevlendirilen Moisei
Ginzburg’un prototip olarak tasarladığı
Narkomfin Evi’nde görülebilmektedir
(Buchli, 1998). Yatay düzlemde uzanan, 54
birime sahip, pilotiler üzerinde yükselen
konut yapısı ve komünal blok olmak üzere
iki ana bloktan oluşan Narkomfin Evi’nin
fiziksel özellikleri modern mimarlığın alışılagelmiş örneklerini andırmaktadır (Şekil
18). Ancak Narkomfin Evi’ni konstrüktivist
mimarlık kapsamında ayrıştıran unsur
sosyal yoğunlaştırıcı kavramının konut yapısında uygulanması dolayısıyla radikal bir
örnek oluşturması, mimarlık tarihi kapsaŞekil: 17
Gorki Kültür Sarayı (Pare, R. (2007).
Verlorene Avantgarde: Russische
Revolutionsarchitektur 1922-1932. München:
Schirmer und Mosel Verlag).

10 Rusya Sovyet Federatif Sosyalist
Cumhuriyeti’nin İnşa Komitesi.
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Şekil: 18
Narkomfin Evi (Pare, R. (2007).
Verlorene Avantgarde: Russische
Revolutionsarchitektur 1922-1932. München:
Schirmer und Mosel Verlag).
Şekil: 19
F Birimi (Pare, R. (2007).
Verlorene Avantgarde: Russische
Revolutionsarchitektur 1922-1932. München:
Schirmer und Mosel Verlag).

mında ayıran unsur ise mekân organizasyonu aracılığı ile kolektif yaşamın örgütlenmesidir. Beş katlı konut yapısında yalnız,
çift olarak yaşayan ve çocuklu aileler için
farklı tipte yatak odalarının bulunduğu B,
C, D birimleri tasarlanmış, F birimi çekirdek ailenin geleneksel tipte vakit geçirebileceği bir alan olarak kurgulanmıştır (Şekil
19). Söz konusu birimler dolaşımın kolay
sağlanabilmesi için merdiven boşluğuyla
başlayan ve biten koridorlara bağlanmıştır.
Beş katlı konut yapısı ile camekân olan komünal blok dışarıdan görülebilen bir köprü
ile birleştirilmiş, içerisinde kütüphane, spor
salonu, yemek odası ve mutfağı barındıran
komünal blok insanların sosyalleşmesi için
tasarlanmıştır (Mikadze, 2012). Diğer yandan
konut yapısında geniş koridorlar kullanılarak insanların etkinlik yapmadıkları
süreçte dahi sosyalleşmelerinin sağlanması
amaçlanmıştır. Kolektif yaşam Narkomfin
Evi’nde mekân organizasyonu aracılığı ile
kurgulanırken kolektifi oluşturan bireylerin
yaşam alanlarına saygı duyulmuş ve her

birim ihtiyaçlar gözetilerek tasarlanmıştır.
Konstrüktivist mimarlığı oluşturan bileşenler, sosyalist düzenin dinamikleri ve sosyal
yoğunlaştırıcı kavramı esas alınarak inşa
edilen işçi kulüpleri, kültür sarayları, komün evi ve apartmanların yanı sıra istisnai
bir örnek olan Konstantin Melnikov’un
evinden söz etmek gerekmektedir (Şekil
20, 21). Sovyet modernizminin yükseldiği
dönemde herhangi bir mimarın kendi evini
inşa ettiğine dair bir veri bulunmamaktadır.
Ancak Konstantin Melnikov’un prototip
yaratma ihtimali Moskova’daki yetkililerin ilgisini çekmiş ve yaşayacağı konut
yapısını inşa etmek için gerekli izinleri
alabilmiştir.
Birbirine eklemlenmiş silindirlerden oluşan
yapının ana malzemesi beton değil ağırlığa
dayanıklı bir tuğladır. Yapının duvarlarında
sadece alçı ve sıva kullanılarak diagrid bir
sisteme dönüştürülmüş buna bağlı olarak
herhangi bir destek elemanı kullanılmamıştır. Caddeye bakan silindirin zemin
katı hol, yemek odası ve mutfak; altıgen

Şekil: 20
Melnikov Evi (Pare, R. (2007).
Verlorene Avantgarde: Russische
Revolutionsarchitektur 1922-1932. München:
Schirmer und Mosel Verlag).
Şekil: 21
Melnikov Evi Giriş (Pare, R. (2007).
Verlorene Avantgarde: Russische
Revolutionsarchitektur 1922-1932. München:
Schirmer und Mosel Verlag).
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pencerelere sahip silindirin zemin katında
ise tuvalet, dinlenme odası ve kıyafet odası
yer almaktadır. Sokağa bakan silindirin
birinci katı salon olarak işlevlendirilmiş ve
geniş pencereler kullanılarak aydınlatma
sağlanmıştır. Altıgen pencerelere sahip
silindirin birinci katında yatak odası ve
ikinci katında terasa erişimin sağlandığı
stüdyo bulunmaktadır (Davies, 2006). Bu
bağlamda vurgulanması gereken ilk husus
Melnikov’un kendisinin yaşayacağı ve işçi
sınıfı için prototip olarak inşa ettiği konut
yapısını kolektifi oluşturan bireyin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tasarlamasıdır. Sosyalist düzenin yaratmak istediği
yeni insanın ihtiyaçlarını hem bireysel hem
de aile yaşantısı içinde karşılayabileceği
stüdyo, dinlenme odası, teras gibi ortak
alanlar yaratması bunu kanıtlar niteliktedir.
Vurgulanması gereken ikinci husus ise
Melnikov Evi’nin nitelikleri ile inşa edilen
konstrükvist yapılar kıyaslandığında tasarım dilleri arasında ilişki kurulamayacağına dair görüşlerin mevcut olmasıdır. Bu
noktada ütopya düzleminde değerlendirilen
tasarımlara geri dönmek gerekmektedir.
Tatlin, Rodchenko ve diğer konstrüktivistlerin tasarımları göz önünde bulundurulduğunda Melnikov da geleceğin ideal konut
yapısını hayal ederek ve sosyalist düzende
yaşayan bir işçiyi referans alarak tasarımını
şekillendirmiştir. Altıgen pencereleri ile delinmiş silindir görünümüne sahip, dışarıdan bakıldığında bir platenaryumu andıran
Melnikov Evi, konstrüktivistlerin ütopya
düzleminde değerlendirilen tasarımları gibi
bulunduğu zamanın gerçekliğinin oldukça
dışındadır. 1936 yılında inşası tamamlanan
Melnikov’un tasarladığı Gosplan Garajı da
bu savı destekler niteliktedir (Şekil 22). Garajın yanında idari birim olarak işlevlendirilmiş dört katlı bir binanın batı cephesinde
yarım sütunlarla kesilmiş izlenimini veren
yivli bir yüzey yer almakta, pencereler
avluya bakmaktadır. Araba garajı kompleksinin ana bölümünü ise içinde kafetarya
bulunan ve cephesinde göz biçiminde
pencereye sahip olan blok oluşturmaktadır.
Yapı göz aracılığıyla garaja gelen insanları
adeta izlemekte ve karşılamaktadır. Melnikov Evi gibi Gosplan Garajı da tasarımı
dolayısıyla içinde bulunan zaman dilimi-
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nin gerçekliğinin dışındadır. Dolayısıyla
ütopya ve reel düzlemde konstrüktivist
mimarlığın tasarım dilini bir bütün olarak
ele almak gerekmektedir.
Melnikov’un kendini mimarlık kariyeri
süresince konstrüktivist olarak tanımlamaması, ASNOVA ile OSA arasındaki kamplaşmada ASNOVA üyesi olmasına rağmen
tarafsız kalması nedeniyle tasarımları ve
inşa ettiği yapılar konstrüktivist mimarlık
kapsamında ele alınıp alınamayacağı bir
tartışma konusu olmaya devam etmektedir.
Bu yaklaşım konstrüktivist mimarlığın bir
bütün olarak değerlendirilememesinden,
sanat ve mimarlık ortamının birbirinden bağımsız, Melnikov’un ise S.S.C.B’nin sanat
ve mimarlık ortamından izole bir karakter
olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır. Melnikov kaleme aldığı yazılarında
Vladimir Tatlin’in çalışmalarını onayladığını, Alexander Rodchenko’nun kimseye
benzemeyen özel bir sanatçı olduğunu ifade
etmiş, Vesnin Kardeşleri projelerine ithafen
“üç cesur” olarak adlandırmıştır (Hohrjakov,
2015). Söz konusu verilere dayanarak kendi
özgün modernist yaklaşımını geliştiren
Melnikov’un konstrüktivistlerden etkilenmediğini ifade etmek olanaksızdır.
Melnikov gibi doğrudan konstrükvist
gruba katılmayan fakat konstrüktivist

Şekil: 22
Gosplan Garajı (Pare, R. (2007).
Verlorene Avantgarde: Russische
Revolutionsarchitektur 1922-1932. München:
Schirmer und Mosel Verlag).
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edilebilir. Ancak OSA mimarlarının ülke
çapında etkilerini hissettirmesinin sonucunda Gorki Kültür Sarayı’nı inşa eden
Alexander Gegello ve David Kriechevsky,
Georgi Simonov, Noi Trotsky olmak üzere
Leningradlı konstrüktivistler inşa ettikleri
yapılarla St. Petersburg’da modernizmi bir
seçenek haline getirmişlerdir.

Şekil: 23
Moskova Enerji Santrali Kazan Dairesi Binası
(Pare, R. (2007). Verlorene Avantgarde:
Russische Revolutionsarchitektur 1922-1932.
München: Schirmer und Mosel Verlag).

mimarlığın teorisini ve pratiğini eleştirmesine karşın konstrüktivist yapılar inşa
eden mimarların sayısı S.S.C.B’de oldukça
fazladır. Mimaride geleneksel yaklaşımı
savunan RKP tarafından Moskova’nın mimarisini ve kent planını şekillendirmekle
görevli olan büronun başına getirilen Ivan
Zholtovsky örnek olarak gösterilebilir. Geleneksel yaklaşımın S.S.C.B’deki öncülerinden biri olan, OSA ve ASNOVA gruplarına karşı aynı anda teorik düzlemde savaş
veren Zholtovsky’nin endüstriyel yapıların
tasarımında konstrüktivist yaklaşımın benimsenebileceğini kabul ederek Moskova
Enerji Santrali’nin Kazan Dairesi Binasını
inşa etmesi Zholtovsky’nin teorilerinin
konstrüktivistler tarafından çürütüldüğü
anlamına gelmektedir (Khan-Magomedov, 1987)
(Şekil 23). Zholtovsky’nin Sovyet modenizmi ile uzlaşması ve konstrüktivistlerin zafer kazanmasının sonucunda Nikolai Kolli
gibi mimarlar konstrüktivist gruba dahil
olmuştur. Bu gelişme teorik düzlemde de
konstrüktivistlerin rasyonalistlerin önüne
geçmesini sağlamıştır.
Konstrüktivizmin Moskova merkezli
olarak S.S.C.B coğrafyasına yayılmasına ve devrim mimarlığına dönüşmesine
rağmen konstrüktivistlerin mimari yaklaşımı belirleyemediği tek kentin mimarların
geleneksel yaklaşımı savunması nedeniyle
St. Petersburg/Leningrad olduğu ifade

Georgi Simonov’un 1917 Ekim Devrimi’nin 10. Yıl dönümü anısına inşa
ettiği okul yapısı ve Noi Trotsky’nin 1934
yılında inşasını tamamladığı Sovyetler Evi
tasarımları hem reel düzlemde inşa edilen
yapılar hem ütopya düzleminde değerlendirilen tasarımlar ile ilişkilendirilebilir.
Simonov’un tasarımında okul yapısı basit
geometrik formların kompozisyonundan
oluşmakta, laboratuvarlar, spor salonu ve
kıyafet değiştirmek için kullanılan odalar
ana blokta, sınıflar ise görece daha küçük
olan bir diğer blokta yer almaktadır (Şekil
24). Kat planları çekiç ve orak referans
alınarak yapılmıştır. Noi Trotsky tarafından
tasarlanan Sovyetler Evi’nin yatay pencere
şeritleri ile tanımlanan uzun, dört katlı
bloğunun bir kanadı yuvarlak cephe ile
sonlanmakta diğer kanadında ise 10 katlı
köşe balkonları bulunan kule yer almaktadır. Her iki yapıda da ütopya mimarlığı
kapsamında değerlendirilen tasarımlardaki biçimsel dinamizmin izlerini görmek
mümkündür (Şekil 25).
1923 yılında Emek Sarayı için düzenlenen mimarlık yarışmasından 1934 yılına
uzanan süreçte konstrüktivistler, sadece
ütopya düzleminde var olabilecek fikirleri reel düzleme taşımayı başarmakla
kalmamış, sosyalist düzenin, devrimin
karakteristik yapılarını inşa ederek yeni bir
yaşamı mimari yapılar aracılığıyla kurgulamayı başarmışlardır. Ütopya düzleminde
değerlendirilen tasarımlarda tektonik soyut
imgeler, analojiler ve gelişmiş teknolojik
donanım ile karşılık bulurken inşa edilen
yapılarda kimi zaman yapının fiziksel
görünümünün bir sembol aracı olarak
yarattığı vurgu kimi zaman ise içinde
barındırdığı mekânların organizasyonu ve
işlevsel birlikteliğinin sosyalist propagandaya hizmet edebilirliği üzerinden karşılık
bulmaktadır. Bu durum tektonik, faktura ve
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Şekil: 24
St. Petersburg Okul Yapısı (Pare, R.
(2007). Verlorene Avantgarde: Russische
Revolutionsarchitektur 1922- 1932. München:
Schirmer und Mosel Verlag).
Şekil: 25
Sovyetler Evi (Pare, R. (2007).
Verlorene Avantgarde: Russische
Revolutionsarchitektur 1922- 1932. München:
Schirmer und Mosel Verlag).

konstrüksiyonun birbirinden ayrı düşünülemeyecek birleşimleri ile yakından ilişkilidir. Faktura, malzeme seçimi üzerinden
hem konstrüksiyonun bir parçası olmayı
sürdürürken, hem de yarattığı şeffaflık,
soyut ve teknolojik simgesel anlamlar ile
tektoniğin sosyalist düşünceyi yansıtma
kurgusuna katkı sağlar. İnşa edilen işçi kulüpleri, komün evi, kültür sarayları konut
yapıları, gazete veya okul binalarına kadar
uzanan farklı mekân kurguları temelinde
hem işlevsel olarak sahip oldukları sosyalizm düşüncesine hizmet eden fonksiyonlara sahip mekânlarıyla (tektonik), hem bu
mekânları inşa etmek üzere seçilmiş uygun
malzeme kullanımlarıyla (faktura) hem de
sonuç ürünün ortaya çıkardığı karakteristik
ve sembolik biçimlenişiyle (konstrüksiyon),
ütopik tasarımların temelini oluşturan üç
disiplini bünyesinde taşımaya devam eder.
Bu durum Sovyet modernizmi kapsamında
değerlendirilen konstrüktivist mimarlığın
örneklerinin sosyalist düzenin karakterini
yansıtan mimarlık tarihindeki ilk yapılar
olma özelliğini ortaya koyarken, ütopya
ve reel olmak üzere her iki düzlemde de
konstrüktivist mimarlığa hayat veren üç
disiplinin karşılık bulduğunu kanıtlamaktadır.
Sonuç
Vladimir Tatlin’in sanatın belirli bir zaman
ve mekâna sıkıştırılması düşüncesine karşı
çıkarak sanatı insanın var olduğu zamanın,
mekânın ve gündelik hayatın bir parçası
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haline getirme düşüncesi ile endüstriyel
malzemeler kullanarak tamamladığı rölyef
çalışmaları, konstrüktivist mimarlığın
devrim mimarlığına evrilme sürecinin
başlangıç noktasını oluşturmaktadır.
Tatlin’in fikirlerinin Ekim Devrimi’nden
önce şekillendiği göz önünde bulundurulduğunda, Tatlin’in diğer avangard sanatçılar gibi sanatı siyasetle ilişkilendirmeden
özerk dünyasında değerlendirdiği açıktır.
1917 Ekim Devrimi’nin ardından sanatı
üretim, sanatçıyı üretici ile özdeşleştirerek
Tatlin’in sanatçının ülkenin kalkınmasında,
endüstriyel üretiminde büyük bir rolü olduğunu ifade ederek sanatına sosyalist bir
kimlik kazandırdığı anlaşılmaktadır.
Buna karşın 1920 yılında inşa edilmesi
imkansız, dönemin teknolojik imkanlarının
ötesinde bir donanıma sahip III. Enternasyonal Anıtı’nı tasarlaması, toplumun
ihtiyaçlarını ve nesnel koşulları referans
almaksızın ideal olanı araması Tatlin’in
fikirlerindeki değişimin teorik düzlemde
kaldığını ve pratiğe yansımadığını göstermektedir. Bu durum sadece Tatlin için
değil ütopya düzleminde konstrüktivist
mimari tasarımları yapan Rodchenko,
Klutsis, Lissitzky, Popova ve diğer avangard sanatçılar için de geçerlidir. Teori ile
pratik arasındaki söz konusu çelişki, RKP
kadrolarının konstrüktivistlere ve avangard sanatçılara getirdikleri eleştirinin en
önemli nedenidir.
Diğer yandan III. Enternasyonal Anıtı
örneğinde somutlaşan tektonik, faktura
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ve konstrüksiyon disiplinleri, kullanılan
endüstriyel malzemeler ve eklemlenen teknolojik donanımla mimari yapının anıtsal
bir makineye, propaganda yapan canlı bir
organizmaya dönüşme ve deneyimlenebilecek mekânlar sunma düşüncesi mimarları
etkilemiş ve Tatlin’in tasarımı bir referans
noktası haline gelmiştir. 1922 yılına uzanan
süreçte konstrüktivizmin teorik zemininin
oluşması, Konstrüktivistlerin Birinci Çalışma Grubu’nun programını yayımlanması,
Vkhutemas’ın eğitim programının Tatlin’in
fikirlerine içkin olması ve Vkhutemas’ta
eğitimci olan Alexander Vesnin, Lyobov
Popova ve Alexander Rodchenko gibi
isimlerin kendilerini konstrüktivist olarak
tanımlamaya başlaması, konstrüktivizm
akımının yükseleceği zemini hazırlamıştır.

modernizmi kapsamında değerlendirilen
konstrüktivist yapılar eşit, sınıfsız bir
toplum yaratma yolunda ortaya koyulmuş,
teorik ve sosyal bileşenleri içeren mekânsal organizasyonları, yapı tipolojileri ve
biçimlenişleriyle modernist örneklerden
farklı bir düzlemde sosyalist düzenin ilk ve
özgün yapıları olarak mimarlık tarihindeki
yerlerini almışlardır

•

Ütopya düzleminde değerlendirilen örnekler III. Enternasyonal Anıtı’nın taklidi
olmanın ötesine geçerek, aşamalı olarak
gelişmiş, sanatçılar ve mimarlar tektonik, faktura ve konstrüksiyon disiplinleri
arasındaki ilişkiyi kendi perspektifleri
ile yorumlayarak farklı amaçlara hizmet
eden yapılar tasarlamış, mekânlar yaratmış
ve kendi ütopyalarını gerçekleştirmeye
çalışmışlardır. Söz konusu tasarımlar uygulanmamasına karşın konstrüktivistlerin
geliştirdiği yaklaşım Vesnin Kardeşler tarafından uygulanabilir bir zemine taşınmış,
Ginzburg’un Style and Epoch çalışması ve
1925 yılında OSA’nın kurulması ile birlikte
konstrüktivist mimarlık, devrim mimarlığının inşası için bir seçeneğe dönüşmüştür.
Tektonik, faktura ve konstrüksiyon disiplinlerini, makinenin yapısı ile mimarlık
arasındaki ilişkiyi; sosyalist düzeni, işçi
sınıfını ve toplumun ihtiyaçlarını referans
alarak yeniden yorumlayan konstrükvistler,
1923 – 1934 yılları arasında işçi kulüpleri,
kültür sarayları, konut yapıları, komün evi,
kamu yapıları ve endüstriyel yapılar başta
olmak üzere inşa ettikleri mimari yapılarla
konstrüktivist mimarlık mirasının örneklerini oluşturmuşlardır. Ütopya mimarlığının
sadece kağıt üzerinde değil, reel düzlemde
gerçekleştirilebileceğini somut örneklerle
gösteren konstrüktivistler, kısıtlı imkanlara rağmen alternatif bir mimarlığın var
olabileceğini kanıtlamışlardır. Sovyet
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